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Rettelser Bemærkning^er«
r

1 første Bind: S. 486, ved For. 4, Marts 1690 om Arv og

Gjelds Fi-agaaelse citeres For. 19. August 1735^

denne For. er dog ikke optagen, men dens

Indhold i Korthed bemærket i Anm. ved For.

'

. 8. April 1768. — S. 608, Anm. 4, og S. 609,

Anm. 3: 160 Al. /. 180 Al.

/ andet Bind: S. 710, 716, 720 staaer feilagtig i Margen

Aarstal 1746 og 1747 istedenfor 1748. — S.

719^^ 8 Hundr. /. 18 Hundr. — S.751'«Dags-

arbeider i, Dagsarbeide. — S. 751^' Synders

1. Synderes. — S. 760 blandt (Jnstructioner"

bor tilfOies to, af 15. Juni 1741, for Harboe

. som General - Kirkevisitator i Island, og hans

Tolk og Amanuensis J6n forkelsson Qiegge

'anforte S. 753).

/ Iredie Bind: S. 244 Anm.: lalc /. Plak. — S. 296 nederste
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Kongelig Resolution ang. Press-Tobak til Is- ^749.
,

land. Christiansborg 21. Januar 1749^ —ir^j^miaT.

I Forestilling 13. Januar melder Rentekammeret, at efter

mange Ventilationer og forte Correspondenee med det islandske

og finmarkske Compagnie angaaende den til deres Udredning .

behovende Press-Tobak, er det endeligén bragt derhen, at alt

hvad til Island for næstafvigte Aar var requireret er taget

' af Brodrene Jacob Italiender Benjamins Fabrik i Rhavn, lige-
r

som denne Fabrik og havde paataget sig den fremtidige For-

syning, men Compagniet anholdt om, at maatte benytte" et

allerede forskrevet og nu henstaaende Partie af 390 Kasser

hollandsk Press-Tobak til denne Haadel. — Rentek. Norske

Relat. og Resol. Prot. 30, Nr. 7.
"

.

Vi bevilge for denne Gang allernaacL, at disse for

del islandske og finmarkske Compagnie paa Toldboden

siaaende 390 Gasser hollandsk Press-Tobak maa af dem
til indeværende Aars Udredning bruges, imod, at ei

alene hvad videre Press-Tobak for dette Aar til Landene

at forsyne behoves, men endog all hvis for den følgende

Tid dertil udfordres, af den her værende Fabrique

vorder tagen. Christiansborg Slot d. 21. Januarii 1749.

I

Forordning angaaende grove Morderes Straf. 7. Febr.

' Christiansborg 7. Febr. 1749^ — Publiceret paa

/ -

I
I

') kgl. Resof. 27. April 1751.

Resiir. 22. Decbr. 1758; For. 18. Decbr. 1767.

Uh n. »
, i

r



2 For. ang. gkove Mohderes Straf.

4749. Althinget 1750 samt trykt i Althingsbogen s. A.. IVr. IV, n.

7. Febr. Siell. Reg. 61, 22-23. — Qvart-Forr.- for 1749 S. 49—51;
^--^ Schou IV, 110—111.

Forordning, hvorved den om. grove Morderes Straf

under Dato 16** Octobris Anno 1697 udgangne Forord-

ning yderligere forklares.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V., at Vi, for at

hemme saadanne grove og forsætlige Mord, som desto

værre nii saa ofte paa nogle Aars Tid .med beraad

Hu, uden nogen foregaaende Tvistighed, eller dertil given

Aarsag, paa forst modende, ja endog uskyldige værges-

Ibse Born, ere forbvede, og paa . det at uskyldig Blod,

som saa uchristelig udgydes, kan naae sin retfærdige

Forsoning, og slige grove Misdædere faae deres vel-

fortjente Straf, andre Ligesindede til Skræk ogAfskye*,

have fundet for got at anordne og befale, Hgesom Vi

og hermed allcrn. anordner og befaler, at ei alene i

de Tilfælde, som Forordningen af den 16*^ Octobris

Anno 1697 nævner og befaler: nemhg, naar nogen

haver niyi'dt eller omkommet sin Ægtefælle, sin Herre

eller Husbond,' sin Frue eller Madmoder, eller nogen
h

af deres Bbrn, men endog naar nogen efterdags. be-

findes, med fri Fox^sæt og beraad Hu, uden nogen fore-

gaaende dertil al" den Dræbte given Aarsag eller An-

ledning, alene i Tanke at gjbre en Ulykke, at have

myrdt eller, omkommet nogen modende eller forekom-

mende uskyldig Person, voxen Menneske eller Barn,

da skal saadan grov Misdæder, uden al Naade, sig

selv til velfortjent Straf og andre Ligesindede til Skræk

og Afskye; af Skarpretteren knibes med gloende Tæn-

ger, forst udenfor det Huus eller ved del Sted, hvor

Mordet er begaaet, siden, om det er i en Kjobsted,

paa alle Byens Torve eller otientlige Steder, og, om
det er paa Laadet, da trende Gange imellem Gjernings-

stedet og Retterstedet, og allersidst paa Retterstedet;

O For. 18. Deebr. 1767 ; For. 4. Oktbr. 1833 § 10.



For. ang. grove Morderes St^af. 3

dernæst, skal den Skyldiges bciire Haand levende af- 1749.

hugges med en Oxe, og siden Hovedet i lige Maade
^ ^^^^^

med en Oxe, hvorpaa Legemet af Natmandens Folk

skal henfores og lægges paa Steile, og Hovedet tilh'ge

med Haanden fæstes paa en Stage oven .over Legemet;

og maa ingen Morder eller slig Misdæder fra sit Fæng-

sel til at udslaae sin Straf fores med nogen Geremonie,

eller i pyntelige Klæder, men den skal udi gemene og

.de i Fængslet brugte daglige Klæder, uden Hat eller

Hue, med blottet Hoved, Strikke om Halsen og sam-

menbundne Hænder, sig selv til desto ^torre Forhaa-

nelse og andre til Skræk
^
og Afskye, fra Fængslet til

Retterstedet forefe paa Natmandens Sluffe. — Derefter

Doramere , saavel som alle andre Vedkommende sig

allerund. have at rette. Thi byde og befale Vi hermed

Vores Grever, Sliftbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper,

Amtmænd
,
Landsdommere, Laugniænd, Præsidenter,

Borgemestere og Raad, Fogder og alle andre' Vedkom-

mende, som denne Vores Forordning under Vort

CanceHie-Seigrtilskikkel vorder, at de den paabehbrige

Steder, til Alles Efterretning, strax lader læse og for-

kynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores

kongelige Resideutsstad Kjabenhavn den 7*** Februarii

Anno 1749.

Rentekammer • Skrivelse ang. Besigtigelse af 22. Febr.

de til Island forte Varer. Khavn 22. Februar

1749. — Rentek. Isi. og Færo. Copieb. Litr. K, J\r. 184,

Ligesom udi forrige islandske Gompagnies Forpagt-

ningstid haver været foranstaltet, at alle de til Havnerne

udforle, og fra forrige Aar udi Kjobmandsboderne efter-

liggende Vare aarhg, foruden Besigteisen, special ere

blevne optegnede, og derover en Specification til Rente-

kammeret indsendt, saa er og sligt ved itzige Gompag-

nies Beseglings Tiltrædelse udi Island bleven ordineret;

men da nogle af Compagniets farende Kjobmænd skal

1* •
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'4 Rentek. Skr. ang. Besigtigelse af Varer.

1749. have nægtel Vedkommende , som efter Octroyen ere

^;T*^^T^ befalede at la^e Vårene under Besiatelse, slige Vare at
22. Febr. ^ © . ^

o

optegne, og ei heller dennem derom Efterretmng villet

meddele, skulle vi tjenstberedvilligsl og tjenstlig anmode
- I

,
' Eders Excellence, som Præses, tillige- med Gompagniets

Directeurer, at de farende Kjobmænd paa Island herom

fornciden Ordre inaaite blive tillagt, paa det dennem

den hidindtil brugte Undskyldning kan betages, at de

derom ei nogén Ordre fra Compagniet er medgivet.

Vi forblive &.c. Rentekammeret den 22. Februarii 1749.

5. April. Reskript til Biskop Olaf Gislason af Skal-

holtj ang. Authorisation af Biskop Gisli Jonssons

Maldagabog. Christiansborg 5. April 1749. —
Bekjendtgjort i Synodalforsanilingen for Skalholt Stift 1749.

Norske Tegn. XXXII, 72; P. Pétursson.Hist. Eccl. Isl. S. 86-
I

Frederik den Femte &c. V. G. T. 'Af din til Os
» -

under IC* Junii udi næstafv. . Aar indkomne allerund.

Memorial hav.c Vi fornummen, hvorledes der i Stifts-

kisten, udi det dig allern. anbetroed^ Skalholls Stift

skal, foruden den ved den for Riskopperne paa Vorl

Land Island ailern. udgivne Inslructions IG**" Arlikul

authoriserede gamle saakaldede Biskop Wilchins Maldaga-

bog eller Kirkeregister, endnu forefindes et andet, som

skal være gjort af forrige Biskop for Skalholls Stift, af-

gangne Hr. Gisle Jonsen, Anno 1573, hvilket, som dog

ikkun skal være en uvidimeret Gopie, Gonsistorialretten

paa Landsthinget udi Åaret 1710 skal have censureret,

at være det vigtigste og tilforladeligste Kirkeregister \

spm nu haves, der i Stiftet, da derudi skal være at

') I Consistorial- Retten (Synodalforsamlingen for Skalholi

Stift) 1710 er «reki fyrir Mels land! i Stabar sveit niiili

Grensar- og Gublaugshamars« frakjendl Kirken paa Helga-

fell og tilia^st Capellet paa Bofstocium , med Tilioieiide

;

«Iivi Gi'sla biskups måldagi er I>ac) riklugasta skjal kirkna

a milliu.



ReSKR. ANG. AuTHORISATrON AF GiSLA-MALDAGI. 5

fiude nogle Kirker og Heres Rettigheder, som de endnu 1749.

beholde, der ikke skal være at finde udi Wilchins Mal- "T^^T^!^"

dagabog, saasom den heller ikke skal have alle Kirker

i Stiftet", thi give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, i An-

ledning af din derhos allerund. gjorte Ansogning og

Begjering, saml efter den fra Os elskelig Henrich Ock-

sen, Vores Sliftsbefalingsmand over Vort Land Island

og Færbe, saa og Estats, Justits og GancelHeraad, her-

over indhentede Erklæring, allernaad. have funden for

godt, foruden bemeldte ved Biskoppernes- Instructions

16^' Post allerede i Skalholts Stift authoriserede Biskop

Wilchins Kirkereaister, tiliiuc med allern. at authorisere

ovenmeldte i A^ret 1575 af daværende Biskop oveb

Skalholts Stift. afg. Gisle .Tonsen forfattede Kirke-Regi-
-

ster eller Maldagabog, hvorfore Vi aliern. ville, at saihme,

oraendskjondt den deraf i Stiftskisten forefindende Copie

ikke er vidimerel, alligevel skal ansees som et tilfor--

ladeligt og authentiqu43 Kirkeregister, dog at der i bvrigt

skal forholdes efter meerbemeldte IG**" Post i den Bi-

skopperne paa' bemeldte Island allern. meddelte Instru-

ction. Derefter du dig allerund. haver at rette, og Os

ellers at indberette, at du dette Vores allern. Reskript

haver bekommet. Befalendes &c. Christiansborg den

5. Aprilis 17491

#

Rentekammer-Circulaire ii\ samtlige kongelige 12. April

Betjentere i Island, ang. Foranstaltninger til Fore-

byggelse af SmnghandeL Khavn 12. April 1749.
- Rentek. Isl. og Færo. Copieb. Litr. K, 193.

Som Hans Excellence Præses og Directeurerne for

det kongelig octroyerede islandske og finmarkske Com-

pa^nie lader equipere et Fartoi, for i Aar at krydse

I

\

') Ved Reskript af s. D. (Norske Tegn. XXXII, 67) erGjen-

part lieraf communiceret Stiftbefalingsmand Ocksen, for

^ at han sig »derefter kunde vide at rette«.



1749.

12. April.

under Island og holde Landet ryddeligt fra ufrie Hand-

lere, som enten under Landet eller nærmere end 4 Mile

udenfor Landet maatte befindes at drive forbuden Han-

del: saa bliver enhver Hans kgl. Maj*" Betjentere udi

Island, som denne vores Ordre af paa bemeldte Fartbi

Gommanderende forevises, herved anbefalet, atdestraxen

og uden nogen Ophold eller Indvending, saavel ifblge

den kongel. allern. Forordning af 13. Maji 1682, som

den det islandske Compagnies Interessenter allernaad.

meddelte Octroyc af Dato 13. .Tulii 1742, seer ham i

alle muelige Maader assisieret, baade med Retternes

Holdelse, ifald det af ham skulde forlanges, og ellers i

hvad anden Occasion, som udi foranfcirte Tilfælde kunde

forelobe, saafremt de ikke vil underkaste sig den

Straf, som h5istbemeldte allernaadigsle Forordning og"

Octroye befaler. Rentekammeret den 1-2. Aprilis 1749.

25. April. Reskript tiljStiftbefalingsmand Henrik Ocksen,

ang. Horstrafs Formildelse til Vand og Brod.

Christiansborg 25. April 1749.
'— Norske Tegn.

XXXII, ST«-—88.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Os er bleven

allerund. refereret en fra Thorder Joensen af Kyrle-

skard [reti. Geitaskar^) udi Hunevands Syssel paa Vort

Land Island under 18. Octobr. 174-5 indkommen allerund.

Memorial, tillige med din herover indhentede Erklæring,

daleret den 31** Martii næstleden, hvoraf Vi "have er-

faret, at bemeldte Thorder Joensen skal have begaaet

tvende Forseelser i Hoer udi hans Ægteskab, hvorfore

han skal være bleven domt fra hans Hustrue, og siden

avlet tvende Bom i Losagtighed med et ledig Qvinde-

menneske, i hans ledig Stand, men at han derhos skal

være i en meget fattig Tilstand. Thi give Vi dig her-

med tilkjende, at Vi, i Anledning af fornævnte Thorder

Joensens allerund. gjorte Ånsbgning og Begjering, samt



ReSKR. ANG. HorSVUAFS FORMILDEiSE. T

efter bemeldte din Erklæring, af sær kongelig Naade i 749.

allern. have bevilget, at han for den i Vores allern. ';rr"T^*rr
,

25. April.

Lov for saadan hans begangne Forseelse dicterede Straf

maa være fri og forskaanet; dog skal han derimod ud-

rede de Bo'der, som han formedelst sit begangne Ho- ,

^
.

rerie er-forfalden udi, saa skal han og staae aabenbare

Skrifte og sidde 8 Dage paa Vand og Brod, Derefter

du dig allerund. haver at rette, og den fornbdne An-,

stalt lil denne Vores allern. Resolutions Efterlevelse at

f'6ie. Befalendes &c. Christiansborg d. 25. Aprilis 1749.

Reskript til Biskoppen over Holum Stift, 25. April.

Haldor Brynjolfsson, ang. Skoletiden Og Skolens

Stipendier. Christiansborg 25. April 1749. —
Norske Tegn. XXXII, 91; Uddrag i P. Péturss. Hist. Eccl. ,

Isi: 3. ^7; Fogim. V. 1, 180—187. — Islandsk Oversæt-

telse : "Forordning ahrærahdi ab sk61ati'minn sé styttur til far-

dagai), trykt paa. Holum 1750, 2 Blade i 4*°.

Frederik den Femte &c. V. G. T. Eftersom Os

elskelig Herr Oluf Gislesen, Biskop over Skalholls Stift,

i Henseende til de Bispestolen paaliggende store Ud-

gifter, allerund. haver begjerl, at det allern. maatte be-

fales, at de formuende Forældre eller Formyndere, som
haver Born udi Skolen, skulle selv forskaffe dem nod-

vendige Klæder, Lys og Sko-L?eder, saa og at det allern.

maalte tillades, at Skolen ikke holdles længere end fra

Michelsdag og indtil Fardage, hvilket ville være til Nytte

baade for Bectores og Scholarerne, saa og til nogen

Lettelse for Bispestolen. Da, som det udi den om de

latinske Skoler paa Vort Land Island den 3**'' Mai

1743 allern. gjorte Anordning, dens 14*^ Articul, er befalet,

at in Skole skal alene gives dem, sonfi ere saa fattige,

at de ikke kan betale derfor, og udi den 15^° Articul

indeholdes, at, om en Discipel ikke var ganske fattig, men
dog ei kunde fonnaae at betaie for sin hele Skolegang,

.

skal hannem forundes Halvdelen af det kongelig Be-



8 Reskr. ang. Skoletid og Stipendier.
j

1749. neficio, men den anden halve Deel af Kosten at betales,

^^^'^^^ saa og Halvdelen af Klæder, Papir rn. v. af Disciplen

selv at besbrgcs
;
ligesom og de Disciple, som ere be-

midlede, og hvoraf ikkun, efter den 17^" Art. i Skole-

Anordningen, maa indtages 8, skal ingenlunde tilstedes

det kongelig Beneficium : saa er hermed Vores allehi.

Villie og Befaling, at du paaseer, at forbemeldte allern.

Anordning af Vedkommende allerund. vorder iagttaget^

saaledes: at ingen bliver indtaget i Holum Skole til fri

Underholdning, uden de, som ere saa fattige, at de ikke

kan betale derfor; og have Vi derhos allern. fimden

for go t, at Skolen herefter ikke skal holdes længere
É

end fra Michelsdag og indtil Fardage, saaledes, at, naar
j i

. Fardagene indfalder for Pintse-Dage, skal Skolen næste

i Uge for Pintse-Dag dimitteres, og naar de indfaldt efter

Hoitiden, da næ,ste Onsdag forher, hvilket Vi ligeledes

under denne Dags Dato allern, have rescriberet bemeldte

Biskop Herr Oluf Gislesen, for saavidt Skalholts Skole

angaaer. Derefter du dig allerund. haver at rette, og

Os ellers at indberette ,* at du dette Vores allern. Re-
j

skript haver bekommet. Befalendes &c, Ghrisliansborg

den 25, April 1749.^

I
' -

.

25. April. Reskript til Biskoppen over Skalholt Stift,

Olaf Gislason, ang. Skoletiden Og Skole-Stipendia.

Christiansborg 25. April 1749. — Bekjendtgjort i

Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1749, med Datum 26.

April. Norske Tegn. XXXII, 89''-91.

Frederik den Femte &c. V. G. T. Udi indsendte

Memorial af den 15. Junii udi næstafvigtc Aar haver

du Os allerund. forestiU, at, efter den af Vores elskelig

kjære Herr Fader, salig og hoilovhg IhukommeSe, under

O Ved Reskript af s. D. er Stiftamtmand Ocksen tilstillet

Gjenpart heraf til Efterretning (Norske Tegn. XXXII, 87);

ligeledes General-Kirke-Inspections-Collegium (Siell. Tegn.

LXXVI, 177*).



Reskr*. ang. Skoletid og Stipendier. 9
-

» 3. Maji 1743 og 10. Junii 1746 allern. gjorte Anordning, 1749.

hvorledes med de tvende latinske Skoler paa Vort Land 25- April.

Island skal 'forholdes, samt det udgangne Reglement,

hvorledes Scholarerne skal spises, klædes og med Huse

forsynes, og del fra Michelsdag til Mariæ Besogelses-

Dag, som indfaldcr den 2^'^" Julii, belober det sig, paa

den saaledes paabudne Maade, at holde Skole, efter

allernoieste Regning, til 1086 Rd. Croner, hvilket du

beklager al falde dig altfor haardt og snart umuelig

al udstaae, allerhelsl da, foruden disse store Udgifter,

endnu medgaaer mange andre og hdiere Udgifter, baade

til at vedligeholde Domkirken og Udkirker, samt Bispe-

stolens vidtloftige Bygninger med fornoden Reparation,

saa og til at underholde dig med Hustrue, Bom og

mange Tyende, hvorfore du allerund. haver anholdet

oip 'nogen allern. Dispensation i Skole-Anordningens og

Reglementets paabudne Poster, nemlig: 1, at den 2^""

Articul af Skole-Reglementet allern. derhen maatte vorde

modereret, at de formuende Forældre eller Formyndere,

som have Born udi Skolen, skulle selv forskaffe dem
nbdvendige Klæder, Lys og Sko-Læder, mens med de
Fattigste at forholdes efter Articulens Indhold, saavidl

mueligt var. — 2) at det maatte allern. tillades, at Sjcolen

ikke holdles længere end fra Michelsdag og indtil Far-

dage, saaledes, at naar Fardagene indfalder for Pintse-

dag, Skolen da næste Uge for Pintsedag maalte dimit-

teres, men, naar de indfaldt efter lloitiden , da næste

Onsdag forher, hvilket ville være til Nytte baade for

Rectores og Scholarerne, saa og til nogen Lettelse for

Bispestolen. Thi give Vi dig, i Anledning af saadan
din allerund. a^orte Ånscigniiig, hermed allern. tilkjende,

al hvad det fcirste Petitum angaaer, da, som det udi

forbemeldle om de latinske Skoler paa Island den 3.

Maji 1743 ^orte Anordning, dens li*** Articul er be-

falet, at fri Skole skal alene gives dem, som ere saa

fattige, at de ikke kan betale derfor, og udi den 15*' -

Articul indeholdes, at, om en Discipel ikke var ganske



10 Reskr. ang. Skoletii) og Stipendier.

1749." fattig, men doc; ei kunde formaae at betale for sin hele

25. April

26. April

Skolegang, skal hannem forundes Halvdelen af det

kongelig Beneficio, men den anden halve D eel af Kosten

at betales, saa og Halvdelen af Klæder, Papiir m. v.,

af Disciplen selv at besørges, ligesom og de Disciple,

som ere bemidlede, og hvoraf ikkun, efter den 17***

Årticul i Skole-Anordningen, maa indlåges 8, skal ingen-

lunde tilstedes del kongelig Beneficium: saa haver du

at paasee, at forbemeldle allern. Anordning af Vedkom-

mende allerund. vorder iagttaget,' saaledes: at ingen

bliver indtaget i Skolen til fri Underholdning, uden de,

som ere saa fattige at de ikke kan betale derfor; men

hvad dit andet Petilum angaaer, da ville Vi hermed

allern. have bevilget, at Skolen herefter ikke skal hol-

des længere end fra Michelsdag og indtil Fardage, saa-

ledes, at naar Fardagene indfalder for Pintsedag, skal

Skolen næste Uge for Pintsedag dimitteres, og naar de

indfaldt efter Hciitiden, da næste Onsdag forher. Der-

efter du dig allerund. haver at rette, og Os ellers at

indberette, at du dette Vores allern. Reskript haver be

kommet. .Befalendes &c. Christiansborg den 25. April

1749.1

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Pingel?

ang. Retten til Laxefangst i Elliåaå. Khavn

26. April 1749. — Rentek. Isl.ogFærd. Copieb., Litr.K,

Nr. 243.

Afgangne Biskop Jon Arnesens Efterleverske, Gudrun

Einersdatter, haver ved Memorial af 6. Septembr. 1746

allerund. ansogt, at nyde Femteparten af den Lak, som

udi Ædler-aaen (ElH&a-a, Hellirå) fanges, siden samme

efter Kirkestolen Laugarne^ Kirke skal tilhare: Da, som

dette Fiskerie er over Hævdstid, som for Hans Maj**

') Gjenpart heraf er ved Reskript af s. D. tilstillet Stiftamt-

mand Henrik Gcksen til Efterretning (Norske Tegn. XXXII,

bT*") samt ligeledes General -Kirke-Inspections-Collegium

(Siell. Tegn. LXXVI, 177").



Rentek. Skriv. ang. Laxefangst, \\

Regning er bleven oppeJ3aaret, " saa 'kan Bispe-Enken 1749.

ineen Retliahed derudi lilstaaes, nred mindre del ander- "TT^^T*^^ ' 2d. April.

ledes og tilstrækkeUg bevises, hvilket Herr Amtmand

for Enken ville bekjendtgjore. Vi forblive &c. Rente-

kammeret den 26. April 1749.

Rentekammer-Circulaire til Sysselmændene i 2g. Aprii.

Island, ang. Handelen. Khavn 26. April 1749.

— Bekjendtgjort .og indskærpet ved Amtmandens Bekjendt-

gjorelse paa Aithinget 17. .Tuii 1753 (Ålthingsb. 1753 Nr. xvm)
overeensstemmende med Rentek. Skr. 1. Mai 1753 (Copieb. Litr.

L, Nr. 164—165). Rentek. Isl, og Færo. Copieb. Litr. K, Nr.

262-282.

Som for os er bleven andraget, hvorledes endeel

Islændere udi maadelige Fiskeaaringer af deres avlede

Fisk ikke til JDistrictets Krambod indleverer saahieget,
.

som de fra deres egen Huus-Provision kunne undvære,

men formodentlig samme paa en eller anden Maade

ved' deres Hjem haver sogt at udprange, hvilket er

stridende imod den kongelig allern. Forordn, af 10.

April 1702 og den det islandske Compagnie meddeelte

Octroyes l?"*^' Post, saa haver I alvorligen at foreholde

Indbyggerne udi det eder anbetroede Syssel, at de ikke

underslaae sig at holde deres, bedste Vare af Fiske,

Faar og Tran tilbage, og tilbyde Compagniets Kjobmænd

de slette Vare, ra'en af yderste Evne stræbe at betjene

Kjobmændene med h^^s de fra deres Huusholdning

kunde forovre, saa at de ikke med tomme Skibe skulle

gaae tilbage. Thi, ifald nogen af Indbyggerne sig her-

imod forseer, eller og med Fremmede driver nogen for-

buden Handel, maa de Skyldige vente derfore med
vedborhg Straf at blive anseet,. ligesom 1 og haver at

iagttage, at denne Vores Ordre nciie vorder' efterlevet.

Gud befalet &c. Rentekammeret den ^!6. April 1749.
-

Reskript til Haldor Brynjolfsson, Biskop over 5. Mai.

Holum Stift, ang. Friskyds for Biskopperne. Fre-
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1749. densborg 5. Mai 1749. - Norslie Tegn. XXXII, 97;

5. Mai. 'Fogtm. V. 1, 188.
^^^^^^^ "^^^^hfc^ '

Frederik den Fenile &c. V. G. T. Fra Vores

General- Kirke-lnspections-Gollegio er Os allerunderd.

bleven refereret en af endeel af Sysselmændene paa

Vorl Land Island, paa Almuens Vegne indgiven allerund.

Memorial, hvorved de, udi Anledning af den Biskopperne

paa beraeldle Island, efter den dem af Vores elske),

kjære Herr Fader, salig og hJjilovlig Ihukommelse, ^allern.-

meddeeUe Instruction af 1. Juli 17/1-6, paa deres Visi-

tatsreiser tillagde frie Skyds og Tæring, allerund. klager

over, hvorledes det falder den fattige Almue til stor

Besvær og Forsømmelse udi deres eget til detn6dl5rf-

tige Brods Erhvervelse fornodnc Arbeide, åt fuldbyrde

pg anskaffe den i saa Maade bevilgede Skyds og Tæ-

ring, helst for den af Biskopperne medhavende temmelig

vidtlofLigc Suite fra 5 til 10 Personer, som med Bagage

og udi Alt kunne behcive 30 a 40 Heste, som gj5r det

paa mange Steder næsten umuligt, at kunne holde den

udfordrende Skyds parat ved ethvert Skiftested, saa at

Biskopperne isaafald maa sinkes paa dere^ Reiser, og

^ Sysselmændene maa underkastes Klagemaal og Ansvar;

derfore de allcrund. have anholdt, at Almuen maatte

herefter, som forhen, være befriet for at forskaffe den

dem paalagde frie Skyds og Tæring. Thi give vi dig

herpaa lilkjende, at paa Os herover af Os elskehge

Vores General-Kirke-Inspectoribus allerund, gjorde Fore-

stilling, at den Biskopperne i berbrie Maade forundte

frie Skyds og Tæring ikke er noget nyt Beneficium,

,
men at have været endog anordnet af hoisalige Konge

Frederico Tertio, hoilovlig Ihukommelse, og, da det

var kommen af Brug, af allerhoistbemeldte Vores elske-

lig kjære Herr Fader, salig og hoilovlfg Ihukommelse,

at være Biskopperne igjen allem. forundt tij enslags

BelSnning og Vederlag for de Biskopperne ved adskillige

til Skolerne i Landet paalagde flere Udgifter end deres

Formænd, ville Vi.vel herved allern. have bevilget, at det
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i Henseende til din frie Skyds og Tæring paa dine 1749,

Visitals-Reiser maa fremdeles have siL Forblivende ved """T^T^

den allern. Tnslruxés Bydende udi den 12** Artic, men

er derhos Vores allern. Villie og Befaling, at du, saa

meget mueligt er, haver at indski'ænke dit Folgeskab

med Folk og Heste paa dine Visitalsreiser, og ei tager

mere med dig end du af uforbigjængelig ForaOdenhed

kan behdve. Derefter du dig allerund. kanst vide at

rette, og udi (ivrigt allerund. ai indberette, at du denne

Vores allern. Ordre haver bekommet. Dermed &c.

Fredensborg den 5. Maji Anno 1749.*

Reskript, til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- 5, Mai.

sen-, ang. Friskyds for Biskopperne i Island.

Fredensborg 5. Mai 1749.— Norske Tegn. XXXH, 99.

-Frederik den Femte &c. V. S. B. T. , Os er aller-

underd. bleven refereret den fra Sysselmændene paa

Vort Land Islaud paa Almuens Vegne sammesteds ind-

givne alleruud. Memorial, hvorved de, udi Anledning

af den Biskopperne paa bemeldte Island efter seneste

dem meddelte Instruclions ^2*' Articul paa deres Visi-

tatsreiser tillagde frie Skyds og Tæring, allerund. klager

over, at det falder den fattige Almue til stor Besvær,

og Forsbmmelse udi deres eget til det nodtorflige Brods

Erhvervelse fornddne Arbeide, at fuldbyrde og anskaffe

den i saa Maade bevilgede Skyds og Tæring, helst for
E

Biskoppernes medhavende temmelig vidtloflige Suite,

fra 5 til 10 Personer, som med Bagage og alt -kunne

behdve 30 til 40 Heste, som endog forvolder, at" den

udfordrende Skyds umuligt kan være parat paa hvert

Skiftested, saa at Biskopperne i saa Fald maa sinkes

paa deres Reiser, og Sysselmændene maa underkastes

O Ligelydende Reskript er under saiiinie Dato udfærdiget

til Biskop Olaf Gislason i SUalholt Slifl. Norske Tegn. .

XXXII, 98.
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1749. Klagemaal og Ansvar, derfore de allerund. have anr

:*''7rr^ holdet, al Almuen maatte herefter, som forhen, være
Mai. ' '

'

befriede for at forskaffe den dem paalagde frie Skyds

og Tæring, og hvorover din allerund. Erklæring er

bleven indhentet. Men som Os af Os elskelige Vores

Kirke-lnspecteurer allerund. er bleven forestillet, at saa-

dan Biskopperne paa Island forundte Skyds og Tæring

ikke er noget nyt Beneliciun:i, men at have været for-

hen af hoisalige Kong Frederico Tertio, htiilovHge Ihu-

kommelse, anordnet, og, da det var kommen af Brug,

af Vores elskelige kjære Herr Fader, salig og hoilovlig

Ihukommelse, at være Biskopperne igjen allern. forundt

til enslags Belcinning og Vederlag for de dem ved ad-

skillige til Skolerne i Landet paalagde Udgifter fremfor

deres Formænd, og at Biskopperrfes store Folgeskab

er just bleven foraarsaget derved, at de, af Mangel paa

Befordring og Tæring, har maattet tage en stor Deel

Proviant med sig, og folgelig have flere Folk og Heste:

saa gives dig herved allern. tilkjendCj at, da Vi efter

slig Beskaffenhed allern. have resolveret, at det i Hen-

seende til meerberorle Biskoppernes frie Skyds og Tæ-

ring paa deres Visilatsreiser maatte vel have sit For

blivende ved otnmeldte Inslruxes Bydende udi dens

12*" Articul, saa have Vi derimod under denne Dags

Dato ladet Biskopperne paa oftbemeldte Island rescri-

bere, at de, saa„meget mucligt være kan, skulle ind-

skrænke deres Folgeskab med Folk og Heste paa deres

Visitats-Reiser, og el tage mere med sig end de til ufor-

bigjængelig Fornodenhed kunde behove. Derefter du

dig allerund. kanst vide at rette. Befalendes å.c. Fre-

densborg den 5. Maji 1749.
*

5. Mai. . Reskript til General-Kivke-lnspections-Col-

legium, ang. Friskyds for Biskopperne i Island.

Fredensborg 5. Mai 1749. - Sieil. Tegn, LXxvi,

187*'—188; P. Péturss. Hist.^Eccl. Island., S. 87—88.

Frederik den Femte &c., V. S. G. T. Eders aller-
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und. Porestilling, dat. 2i4. Aprilis sidstafvigt, betræffende 1749.

den fra endeel af Sysselmændene paa Vorl Land Is- .5. Mai.

land indgivne allerund. Memorial og Ansbgaing, paa

Almuens Vegne sammesteds, at de maatte efterdags

være befriet for at forskaffe Biskopperne den dem udi

seneste aliern. meddeelte Instruction af 1. Julii 1746 for-

undte frie Skyds og Tæring paa deres Visitalser, i Hen- .

seende, tilj baade at Biskopperne forte for stor Suite

med sig, og det næsten var ugjorligt, saa at Biskop-

perne ofte maatte sinkes i deres Reiser, og Sysselmæn-

dene være underkastede Klage og Ansvar, Have Vi

ladet Os allerund. referere
;
og som det da, af eders Os

herover allerund. gjorde Forestilling, fornemmes, at den

af Supplicanterne paaankede frie Skyds og Tæring, som

Biskopperne ved forskrevne*allern. Instruction er bleven

bevilget, ikke er noget nyt Beneficium eller Paalæg for

Almuen, men har for lang Tid siden, endog af hoi-

salige Konge Frederico Tertio, hbilovlige Ihukommelse,

været anordnet, og, da det var kommen af Brug, al
- r

være Biskopperne igjen tillagt, som enslags Belonning

og Vederlag for de dem ved adskillige til Skolerne i

Landet paalagde Udgifter, fremfor deres Formænd, samt at

Biskoppernes store Fblgeskab just er bleven foraarsaget

derved, at de, af Mangel paa Befordring og Tæring, har

maattet lage en storDeel Proviant med sig, og fblgelig flere

Folk og Heste, det I allerund. formene, naar de nu nyde

fri Tæring, meget kuude formindskes. Saa give Vi eder

herved allern. tillijende, at Vi,, efter anfbrte Beskaffen-

hed, allern. have resolveret, at del med den Biskopperne

1 forskrevne Maade bevilgede frie Tæring og Skyds paa

deres Visitalsreiser maa vel have sit Forblivende, mens
at Vi under denne Dags Dato have ladet begge Biskopper

allern. rescribere, at de, saa meget mueligt være kan,

skulle indskrænke deres Fblgeskab med Folk og Heste

paa deres Visitalsreiser, og el lage mere med sig end

de til uomgjængeligFornbdenhed behbve. Derefter &c.

Fredensborg den 3. Maji 4-749.

4



^6 Reskr. ang. Jubelfesten.

49. Reskript til Biskopperne paa Island, ang.^ Jnbelfestens Afholdelse. Fredensborg 5. Mai

1749. — Publiceret i Synodallorsamlingen for Skalholt

Stift 1749. Norske Tegn. XXXII, 98—99.

Frederik den Femte &c. V.. G. T. Da udi næst

tilstundende Octobris Maaned ei^e forlobne 300 Aar

siden lidisalige Vore kongelige Forfædre af oldenborgske

Stamme deres hciipriselige Regjerings Begrundelse over

disse Riger og Lande: saa ville Vi med Taknemmelig-

hed have erindret denne store Guds Velgjerning," og

til den Ende allern. funden for godl, at overalt udi Vore

Riger og Lande skal holdes en Jubelfest f5rstkoniniende

28. Octobris og næstfolgende tvende Dage, til den 30,

samme Maaneds inclusive. Thi ej- nu hermed Vores

allern. ViUie og Befaling

:

1) at du overalt udi det dig allern. anbetroede

Slil't den Anstalt gjor, at Sondagen næst forhen, den

26. Octobr., strax efter at Prædiken til Hoimesse er

endt, i alle "Kirker ved Præsterne vorder intimeret af

Prædikestolen til denne Festes Helligholdelse, med Bon

til Gud om sin fremdeles naadige Beskjærmelse og Vel-

signelse over Os, Vores kongelig Arvehus og Regjering

til Verdens Ende. — 2) At der overalt, hvor Klokker

ved Kirkerne ere, næstfolgende Dag, den 27'*'', vorder

ringet een Time, fra 4 til 5 Slet Eftermiddag. — 3) Paa

den fcirste Jubelfestes Dag, nemlig den 28. Octobris, ville

Vi al det med Kimen og Ringen, hvor clet skee kan, skal

i alt forholdes som ' det skeer paa een af de trende

store Hoitider, og forretter du selv Hciimesse-Prædiken

udi Stiftets Gathedral-Klrke
,

og ellers Sognepræsterne,

hver udi sin Sogne-Kirke, men de andre Prædikener,

hvor flere holdes, forrettes som sædvanligt; hvorudi

skal forliandles og forklares hosfolgende Texter, meu

Goliect og Bou ,
som denne Dag skal bruges, haver

du selv at forfatte, saaledes som du finder best at

komme overeens med denne gudelig Forretning, og
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ellers al ordinere saadanne Psalmer, som dertil kan

passe sig; dog al strax efter Prædiken synges den

Psfilme: „O store Gud vi love Dig.*^ — 4) De andre

tvende Dage helligholdes ei videre, men ville dog, at

anden og tredie Dag udi Skalholts (Hole) Gathedral-

Skole holdes af Rectore og Gonrectore én latinsk Tale.

Derefter du dig allemnd. haver al rette og Os ellers

at referere, at du denne Vores allern. Ordre haver be-

kommet. Befalendes Ac. Fredensborg den 5. Maji 1749.

Over - Secretair Grev Holsteins Skrivelse lo Mai.

til Niels Horrebow, ang. dennes Reise i Island.

Khavn 10. Mai 1749. — Ober-Secretererens Brevbog

^49, Nr. 127.

De Poster, som Deres mig tilkomne Pro-Memoria
under V* hujus indeholder, har jeg funden Leilighed

igaar Hans Maj' allerund. at kunde referere, og skulle

dei herpaa tjene til Efterretning, at ang. I.Post: at De
,

t^l Deres anbefalede Forretningers Befordring maatte

vorde forsynet med en kongelig Ordre, samt tillagt en-

Instruction
: da bliver Amtmand Pingel af mig tilskreven*,

al ville bevise Ham al velvillig Assistence, og betræffende

Instruction, da kan derom gjcires nærmere Aftale med
Deres Broder, som har lovet samme saaledes at for-

fatte, og hvoraf De kunde betjene Dem. — 2) Anlan-
gende den begjærte frie Transport for Deres Person
og medhavende Instrumenter, saa bliver Hans Excellence
Herr Ceheimeraad Bentzon hgeledes derom tilskreven,

sligt ved Gompagniel at ville lade foranstalte-. — 3) Be-
langende bekvem Leilighed for Deres Person og til

lieres Instrumenter, derom er Amtmanden ligeledes

'1 Over-Secretair Holsteins Skrivelse tii Rentekammeret, at
^

give Amtmand Pingel fornoden Ordre. Brevb. ssl. JNr.

129; og Skrivelse til Amtmanden selv Nr. 130.

Over -Secretair Holsteins Brev til Bentzon. Brevb. sst.

Nr. 128.

///. o

I

I



48 Canc. Skriv. ang. Horrebows Rkisk.
, i

1749. bleven tilmeldet.— 4) Hvad sig angaaer den forlangende

10 Mai
Q^^^*'^'^*' maatte laanes fra Observalorio paa Runde-

Taarn, da har Hans Maj* taget det i Betænkning at skille

Taarnet ved dette Instrumente, og derfor ikke kan være

fcilgagtig^ — 5) De Sager som erindres at skulle f()lge fra

General-Kirke-Inspectionen, derom vilde De melde Sig hos

Gancellieraad Jessen, som vel endnu maatte skee i Dag,

og ja for jo heller, siden Han ligger nu paa sin Afreise:

og — pro 6*° aribelangende det requirerte Forskud, saa

faaerDe derom at melde Sig hos Herr Professor Stampe,

som har den for Dem undertegnede Subscriplion hos

sig, om hvis for Dem kan være eller kunde blive ind-

samlet. Forblivende &c. CanceUiet den 10. Maji Ao. 1749.
'

i

10. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Pingel,

ang. Horrebows Sendelse til Island. Khavn 10.

Mai 1749. — Rentek, Isl. og Færo. Copieb; Litr. R, Nr. 293.

Udi Skrivelse af Dags Dato haver Hans Excell. Herr

Geheimeraad von Holstein communiceret os, at Flans

Kongel. Maj* allern. haver meddeU forrige Assessor

Horrebow Tilladelse med de i Aar afgaaende Skibe at

udreise til Island, for at samle og anstille physiske og

astronomiske Anmærkninger og Observationer over Lan-

dets Beskaffvnhed, og tillige bevilget, al ham for sin

Person og medforende Instrumenter maatte forundes

Huusly og bekvem Leihghed paa Kongens Gaard Besse-

sted. Thi ville Herr Amtmand foranstalte, at bemeldte

forrige Assessor Horrebow, naar han til Island ankommer,

efter Omstændighederne, herudinden bevises velvillig

Assistence. saavel i Henseende til hans Forrelbinger

som behøvende Leilighed paa Gaarden /at kunde være

.
' udi og sig opholde. Vi forblive &c. Rejitekammeret '

. den 10. Maji 1749.

O Reskr. 25. April 1750.
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Gavebrev paa Gaarden Ur9arteig til Berafjords '^'^^^

Præstekald. Medalfell den 15. Juli 1749. — ./i^
Original i Bispearchivet i Island Nr. 340 : «Donationes in usus

pios et publicosw, paategnet af Biskop Olaf Gislason at være

oplæst i Synodalfbrsamlingen for Skalholt Stift den 17. Julii

1749; jevnf. Johnsens JarSatal, S. 378 og 386.

Vitanlegt gjori eg undirskrifuS, Gu^)run Einarsd6ltir,

eplirlifandi ekkja biskupsins meislara J6ns Arnasonar:

ab svosern eg anno 1743 let uppsetja einn gjorning um
jcirt^ina Berufjtjrb é Berufjarbarslrond, 24 hundr. ah dyr-

leika : J)afc hiin prestinum , senfi Berufjarbar s6knuin

})énabi ebur })énandi yrbi, skyldi, sem æfinlegt Benefi-

cium, til uppbeldis abslobar epllr ])ann dag tilheyra; en

l^ar eg fornam strax ])ar eptir, ab 6 hundrub ur nefndri

jorbu Berufirbi (sem ab dyrleika er alls 30 hundrub)

hefbu verib pantselt af abur verandi eigendum tilvanda-

lausra, ^fann eg fyrir gott miun åbur nefnda gjorning

um24 hundr. (Berufirbi ei slrax auglysa, heldur uppbar,

allt ti] uinlibins års, afgift af jorbunni, bæbi henni til endur-

b6tar og til ab få sh'kan Capital l)ar vib samansafnaban,

fyrir hvern eg kynni ab innleysa åbur nefnd 6 hundr.

ur Berufirbi. Nu l^ar minn asetni'ngur, ab gubs vilja,

hefir nåb smu takmarki', svo eg hefi nefnd 6 hundrub

til min innleyst^ svo sem gjomfngur J^arum af 29. Maji

tiessa års iitvisar: J)ar fyrir gef eg m'i og hermeb afsala

undan minu og inins erfi'ngja oignarhaldi hjåleiguna

Urbarteig, 6 hundrub ab dyrleika, meb fylgjandi einu

målnytu kugildi, ])e[m presti er nu l)j6niar ebur l)j6nandi

verbur Berufjarbar s6knum til uppheldis abstobar, meb
oUum l^eim sbmu skilmålum, sem eg i gjbrnmgi minum
um Berufjorb hefi fyrir skilib; skal l)essr hjåleiga og

mebfylgjandi målnytu kugildi til alls ågoba og umråba
sjålf-afhent tilheyra åburgreindum kennimanni, lu'i slrax

upp frå l)essabréfs dato æfi'niega upp héban, meb 6llum

jieim gognum og gæbum, eignum og ilokum, hlutum og

hlynnindum, sem greindum 6 hundrubum fylgir og fylgja

ber, og eg er framast eigandi ab orbinn. Eru hér' af

2*
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4749. tveir genpaiiar gjSrSir, met ^e\m fyrirmælum, ah sa

^T^'^^jJ^T" eini innleggist i stiptskistuna a^i Skålholti, hinn annar

fylgi Berufjarbar documenlum, og båBir upplesist fyrir

Gonsistorial-réttinum. Oska eg svo, ab Jjessi mm li'lllfjcirleg

velmeinta gjOf mætti koma gu&i til dyr&ar og hans sS'fnufei

li] eflfngar. styrki svo og stabfesti gjorninginn meh minu

undirskrifu&u nafni og hjå|)rykktu zigneti i gélva manna

vi&urvisl, er sin nofn og zigneti einnig, eptir b6n minni,

hhr undir selja. Ab Mebalfelli i Kj6s dag 15** Julii

Anno 1749.

" Gubrdn Einarsd6ttir,

sål. biskups Mag. J6ns Arnasonar

eptirlifandi ekkja.

(L. S.)
-

Til Vitterlighed eptir Begjering undii-skrifa:
4

Magrnis Gislason, ' Einar J6nsson,

k6ngl. Maj*" logmann. Rector Scholæ Schalholt.

(L. S.) .
(L. S.)

Bjarni Jénsson,

Conrector scholæ Schalh.

"

(L. S.)

r

17. Juli. Synodal-Beslutning om hvilke Kirker skulle

regnes for fattige. 17. Juli 1749. — uddrag af

SynodalforsainUngen for Skalbolt Stifts Forhandlinger i Magnus

Stephensens Haandskriftsaml. paa Universitets-Bibliotheket,

Nr.35, S. 290, jevnf. Steph. Eirikssons Saml. sammesteds Nr. 5.

Alleina {)ær kirkjur, sem ekki eiga svo mikib i

heimalandi ehuv obrum jtirbum, ekki heldur sk6ga, reka
-

e&ur onnur })au hlynnindi, sem gefa af ser hålfan rikis-

dal å åri, eiga ekki heldur svo mikib afgangs portione,

sem })vi nemur, reiknast få tæk ar, og eiga ekki ab

betala visitatiu-laun meb rétlu, en allar hinar beiali,

jafnvel {)6 Jjær séu '

i skuld vib sina fjårhaldsmenn uppå

portionsreikninga.
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Forordning ang. Princessinde - Styrs Paabud i ^49.

Norge. Christiansborg 4. Novembr. 1749. —
Optaget i Henhold til Rentek. Skr. 15. April 1752, men iov-

rigt ikke publiceret i Island. - Rentek. Norske Exped. Prot.

6, 28—37; Qvart-Forr. 1749, S. 175—182; Rubr. hos Schou
IV, 173. - Uddrag.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V., at da, ved
den Allerhoiestes* Providentz en Ægtepagt er oprettet

og indgaael imellem Vores elskelig kjære SOster, den
durchlauchtigste Princesse Louise, Arve-Princesse til

Danmark og Norge &c. og Herr Ernst Friderich

Carl, Hertug til Sachsen &c. ^ saa have Vi,

efter allern. Overveiende, hvorvidt den i saa Maade
sædvanlige og nu udfordrende Princessinde- Styr af

samtlige Vore kjære og troe Undersaatter bekvemmeligst ' -

kunde udredes, dennem derudi af særdeles hSikongehg
Naade villet forunde den Moderation, som folgende er
mindre end livad der i forrige Tider har været paa-
buden.

— 3) Alle Civile og Militaire, samt Verdslige
og Geistlige i eller uden Betjening, som nogen Gage
eller Pension (efier Vores Reglementer ved Rentekam-
meret, Post-Amtet og ,andensteds) af Os allern. ere til-

lagde, skulle, uanseet af hvad Kjc5n de ere, deraf udi
tvende Terminer, ultim. Decembr, og ultim. Junii forst-

kommende, decourteres hver Gang: de som nyde 200
M, inclus. og derover, 5 pro Gentum, og ligesaa meget
af de deres Embede tillagde Sportler og Accidenlier.
De som have under 200 Rd. til 100 Rd. incl. . . 2 Rd.
De som nyde under 100 Rd i

—
Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have

at rette. Thi byde og befale Vi hermed Alle og Enhver,
som denne Forordning under Vores Gammer-Seigl til-

skikket vorder, at de den straxen til Alles Efterretning

paa behdrige Steder lader læse og forkynde. Givet
paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige Resi-

dencestad Kjilbenhavn den 4. Novembris 1749.
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^749. Reskript lil Stiftbofalingsmand Henrik Ocksen,
21. Novbr.

ang. Collationer til Fræstekalde. Christiansborg

21. Novembr. 1749. — Norske Tegn. XXXII, 274—

275; jevnf. Althingsb. 1750, Nr. III.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Paa allerund.

Andragende , at Sognepræslen til Saurbæ udi Holum

Slift paa Vort Land Island, nu afg. Thprsten Jonssen,

formedelst stor Sygdom og Svaghed' en lidlang ikke

selv havde kundet forestaae sit anbctroede Embeds

Forretninger, samt efter Biskoppen over bemeldte Holum

Stift, Herr Haldor Brynjolfssen, Jians Vedtegning, haver

forrige Sognepræst til Grund og Modrevalle Menigheder

(Jon* Sigfussen), udi allern. Henseende til hans over 29

Aar upaaklagelige Tjeneste ved besværhge Kirker og

udi ringere Levebrod, erholdet Vores allern. Vocation og

Brev til forskrefne Saurbæ Menighed, naar for"* Thor-

sten Jonssen ved Dciden maatte afgaae, eller Kaldet i

andre Maader maatte ledig vorde, at succedere; men,

da Os elskehg Johan Christian Pingel, Vores Amtmand

over bemeldte Island, til Os ved Memorial af IT*** Sep-

tembris næstafv. allerund. haver indberettet, at, som

den gamle svage Præsi fil forberdrle Saurbæ, meerbe-

nævnte Thorsten Jonssen, var in Augusto forbigangne

Aar ved Dciden afganen, har han, folgehg den Amt-

manden meddelte allern. Anordning af Dato 10^' Maji

1737, 3trax efter, den 2i. Septenibris, collationeret Rector

ved Holums Skole, Gunnar Paulsen, til dette Saurbæ

Kald, indstillende efter slig Beskaffenhed, siden han

saaledes for mere end Aar og Dag ved forskrefne Em-

*bede har været Qollationeret, om han ikke samme Bene-

ficium fremdeles maatte beholde, og efterdi ei andet

kunde være at formode, end at jo saavel deu gamle

Præstes Thorsten Jonssens' Dddsfald, som den af Amt-

manden i berorte Maade udgivne Goliats maatte være

Jon Sigfussen bekjendt, fOr end han ved allerund. Me-

morial om den ham allern. forundte Exspectance havde
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gjort Ansogning, om det da ikke herudinden raaatle 1749.

forholdes efter del af, sal og' hoilpvlig ^'^^^ommelse
^^^'JJ^^

Konge Christiauo Quarto under i**" Martii Anno 1595

allern. udgivne Brev, hvorved, til slig Misbrugs Afskaf-

felse, allern er forordnet, at, dersom Nogen formedelst

vrang Underretning kunde forhverve kongelig allern.

Brev og Bevilling paa saadanne Kald, hvor allerede af

Amtmanden nogen anden var coufirmeret eller beskikket,

da skulle dog den, som fcirst dertil var kaldet og ordi-

neret, derved ikk^ forhindres fra sit lovhge Kald. Saa

'gives dig nu herved tilkjende, at Vi for denne Gang ^

allern. ville have dispenseret og bevilget, at det maa
forblive 'ved det Jon Sigfussen af Os allern. givne Kalds-

brev, men derhos allern. ville, at det for Fremtiden
efter ovenbertirte kongelige allern. Befaling af 4^' Martii

1595 forholdes. Hvorefter du dig allerund. kanst vide
at rette, saa og ellers sligt saavel Biskopperne paa Island

som Vores Amtmand sammesteds til Efterretning at lade

kundgjore. Dermed &c. Christiansborg SI; Novbr. 1749 \

Reskript til Laugmand Sviein Solvason for 19. Decbr.

norden og vesten paa Island, ang. Underrets-

dommes Indstævning for Laugthinget. Christians-

. borg 19. Decembr. 1749. — Publiceret paa Althlnget

nso Of^ trykt i Allhingsbogen s. A. Nr. 11. 1- forske Tegn.
,

XXXII, 304—305 har den til den anden Laugmand, Magnus
Gislason, mut. mut. udfærdigede ligelvdende Gjenpart af Re-
skriptet. Fogtm. V. 1, 245-247.

Frederik
, den Femte dc. Af indkomne Memorial

'

fra dig, saavel som fra Laugmanden for osten og sonden
paa Vort Land Island, Magnus Gisleson, have Vi ladet

') Ifolge heraf blev Forordn. 4. Marts 1595 i Original oplæst,
iiolge Amtmandens Betaling, paa Althinget 1T50 (Althingsb.

'

s. A. Nr. IV), og Stiftamtmand Ocksens Brev til Amtmand
Pingel af 6. Mai 1750, hvorved den kongelige Indskjærpelse
af For. 4 Marts 1595 meddeles Amtmanden, er bekjendt-
gjort i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1750.
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1749. Os allerund. forestille, hvorledes ved Laugthingene paa

19. Decbr. hem*' Island ved Stævningernes Afhjemling skal under-

tiden forekomme Exception af dem, der, enten som

Frommere eller som Sagen vedkommende og paagjæl-

dende, vorde indstævnede, i det de tage Anledning af

den udi Norske Lovs 1—6—10 fastsatte 6 Maaneders

Appellationstid, at ville paastaae, at Laugthings-Stævnin-

ger h'6r ikke alene være udtagne,, men endog for alle

Vedkommende, inden de udi Loven ommeldte 6 Maa-

neder fra Herredsdommens Dato, være forkyndt, eller

og Citanten at h'6v have tabt Sagen. Ligeledes naar

en Sag er befunden af den Be? kaffenhed, at den fra

Laugthinget er bleven hjem- eller afviist fra Retten, skal

Nogle være falden paa den Mening, at ny Indstævning

kan ikke gjelde, uden foregaaende erhvervede allern.

Opreisning. Derfore 1, til unyttig Trætte, samt Ophold

' udi Sagernes Fremgang at forekomme, allerund. ind-

stille det til Vores allern. Decision, om det ikke, i

Henseende til' den I"*' Post, hvorudi I formene Loven

er tydelig nok, h'ør derved have sit Forblivende, at

,inaar en Stævning bliver udtagen inden 6 Maaneder fra

Herreds- eller Underrettes-Dommens Dato til fOrste Laug-

thing, eller i Fredlose-Sager inden 6 Uger, det da, lige-

som det hidtil har været Skik, h'6r være nok, at den

er bleven
^
forkynde!^ 14 Dage for Laugthing holdes.

Og angaaende den anden Post, betræffende Sagernes

paany Indstævning, efter al de ere blevne af- eller hjem-

viiste, at, siden Loven Intet udtrykkelig derom formelder,

det her udi maatte forholdes efter For. af 19. August

1735, om Justitien i Vort Rige Norge, den lO*** Art.,

hvorved er anordnet, at i. saadan Af- eller Hjemviis-

nings Fald, maa Sagerne igjen indstævnes for hSiere

Ret inden 3 Maaneder efter atHjemviisningsdommen er

falden, uden at dertil nogen Opreisning skulde behSves,

da paa det, at du baade selv herom tydelig kan være

underrettet, saa og igjen kan herudinden meddele an-

dre Vedkommende behSrig Oplysning, saa gives dig nu
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'lerpaa tilkjende, al de udi Norske Lov foreskrevne 1749.
6 Maaneder eller 6 Uger, inden hvilke en Underdom- 19. Decbr.
meres Dom tor Oberretfen skal indstævnes, borsaaledes
forstaaes og beregnes, at naar Stævning paa saadan en
Underrettes Dora lovligen i Lauglhinget er begjært, in-

^^^.1 Calender-Maaneder eller Uger fra Dommens Af-
sigt ere forløbne, den Dag i medbereguet da Dommen
laldt, saa bSr saadan Dom ansees for lovligen af være
paastævnt og paaankel for Lauglhinget, hvorefter del
siden med Lauglhingsslævningens Forkyndelse b6r for-

holdes efter den Norske Lov, saafreml Sagen skal hol-
des for lovligen at være forfulgt. Og for det andel
v'lle Vi ligeledes allern. have anordnet, al naar en Sag
bhver fra Oberrelten formedelst Forseelse i Sagens
forsle Indstævning eller Forfelgelse, eller i Dommerens
Behandling til Underretten hjemviist, og saadan Ober-
reltens Hjemviisnings Dom ikke for hoiere Ret paaankes,
a bor den ferste i Sagen ergangne Underretsdom

uefterrellig og som udoml at være, saa at den ingen-
steds enten til Stadfæstelse eller Svækkelse oftere skal
indstævnes, men naar nogen af de Paagjældende det
forlange, skal Und^mmeren pligtig være, Sagen paa"
ny efter lovlig Omgang og paa lovlig Maade at paa-
tjende, hvilken Underdommerens senere Dom, paa
den Maade som forhen om Indstævning er meldet, for
Oberrelten bor paaankes. Men, naar nogen Sag for-
medelst Mangel paa Indstævningens Lovlighed til Ober-
relten, eller paa Sagens Forfelgning, bliver fra Oberrelten
avnst, da maa den ergangne Underrettesdom, uden
^oregaaende Opreisning, paa ny for Oberrelten indstæv-
ns, dog at saadan Indstævning skeer inden 3 Galen-'

aermaaneder efter Oberretlens Afviisningsdoms Afsigt,
en Dag med iberegnet, da Oberretlens Afviisningsdom

I
•aldl. Hvorefter du dig allerund. kanst vide at rette;
igesom Vi og herom have ladet Laugmanden for osten
og sonden under denne Dags Dato rescribere, og vente
Vi udi evrigl din allerund. Relation, al du denne Vores
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1749. allern. Ordre haver bekommet. Dermed &c. Skrevet

^^^'^^^^j^ paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kgl. Residentsstad

Kj(jbenbavn den 19. Decembris Anno 1749*.

*

19. Decbr Reskript ti] Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen,

ang. Underretsdommes Indstævning m. m. Chri-

stiansborg 19. Decembr. 1749. — Norske Tegn.

XXXII, 306.
'

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Efter at Os aller-

und. er bleven forestillet en fra Laugmændene paa Vort

Land Island, Magnus Gislesen og Svend Sdlvesen, ind-

kommen a|lerund. Memorial, hvorudi de alierund. have

andraget, at ved Stævningernes Afhjemling for Laug-

thingene paa bemeldte Island nu skal være kommen

i Brug en ny Fxception af dem, der enten som Dom-
' . mere eller Sagen Paagjeldende blive indstævnede, idet

de skal paastaae, at Laugthings-Stævningerne ikke alene

bor være udtagne, men endog for alle Vedkommende

forkyndt, inden den i Loven præscriberede Appellations-

tid er til Ende. Ligeledes og, at naar en Sag er be-

funden af den Reskaifenhed, at den fra Laugthinget er

bleven hjem- eller afviist, skal nogle være af den For-

mening, al ny Indstævning ikke kan gjelde uden fore-

gaaende erhvervede allern. Opreisning: saa have Vi,

saavel til shg Uorden og deraf reisende Disputer at

forekomme, som og paa del Laugmændene og andre

Vedkommende desbedre herom kunde være underret-

tede, allern. funden for got, under denne Dags Dato

saaledes at rescribere bemeldte tyende Laugmænd,

enhver for sig, som du af hosfålgende Gopie af forbe-

meldte allern. Befalinger selv udforligere kan see og

fornemme. Hvorefter du dig allerund. kanst vide at

') Undpr s. D. er ligelydende Reskript, mut. mut., udfær-

diget til Magnus Gislason, Laugmand for sonden og osten

i Island.

H
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. rette. Befalendes &c. Christiansborg Slot den 19. De- 1749.

cembris 1749. 19. Decbr.

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen 1750.

og Biskop Olaf Gislason til Skalholt, ang. Capel^^j[J^^;^

paa Ketilstoåum i Mula Syssel. Christiansborg

2. Januar 1750. — JNorsUe Tegn. XXXH, 314-315.

Frederili den Femte &c. V. S. B. T. Eftersom Peder

Thorstensen fra Mule Syssel paa Vort Land Island for Os

allerund. haver andraget, hvoriedes paa Bondegaarden

Ketilstader i bem*' Mule Syssel skal Aar 1550' af da-

værende Biskop over Skalholts Stift være stiftet en

Halv-Kirke, S*" Andreæ Kirke kaldet, paa de Conditio-

ner: 1) at Præsten til Hovedkirken, nemlig Vallenes,

skulde der forrette Gudstjeneste hveranden Helligdag,

og derimod opbære noget mere end 3 Rdlrs Værdie.

— 5^) Al denne Hålv-Kirkes Stiftelse er tilfdiet udi Fun-

dalionen en Mageskifte-Forretning, udi hvilken bem*'

Biskop og da vasrende Sognepraest til Vallenes Kirke

') Ved en Feiltagelse staaer Aarstallet 1550 anfort istedenfor

1500. I dette Aar (anno christi millesimo quingenlesimo),

die Assunitionis Mariæ (15*** August), er nemlig Fundatsen

bestemt af Biskop Stephan J6nsson til Skalliolt, saaledes,

at «£rlendr béndi Bjarnason f^af halfkirkjunni a Ketilsto&um

fjogra hundraba sand, seni kallaor er Ketilstat)a sandr og

liggr millum Sleinsvabs-sands og Hjaltasta&asaads. par

\ meo a kirkjan ;i kyr, 12 ær og 1 liest. par skal taka

*
• heima ti'undir og lysitolla bénda og hiisfreyju, og [)eirra

' manna er fau lialda a siiin kost. par må ski'ra horn,

^ vigja hj6n og Iei6a konur i kirkju. par skal syngja annan-

hvorn dag helgan, J)egar prestr er i Vallanesi, og gjalda

presti tvær merkr; gaf Erlendr béndi Vallanes kirkju

jorJiina Vibarstabi a Utrnannasveit fyrir uppgjof a tiundum

og Ijéstollum«. Denne Fundals blev med Præsten til Val-

lanes porvar?) Helgasons Samlykke skrevet paa Hof i Alp-

tafjord in vigilia S. Bartholoniæi (23. August) 1500. Jevnf.
*^

Johnsens Jar&atal S. 382.

1
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1750. eftergiver Bonden paa Ketilstader Tiender og Lysetolde,

2. Januar, som derimod giver til Kirken paa Vallenes een 12 Hdr.
^ Jord, kaldet Viidestader, efter den derom oprettede

Fundatzes videre Indhold; hvorinden Tid efter anden

er skeet den Forandring, at Præsterne til Vallenes Kirke
1

i umindelig Tid ikkuns 3 å 4 Gange om Åaret skal have

^ forrettet Gudstjenesten udi denne Annex-Kirke paa Ke-

tilstader, da Folkene paa Hjemmegaarden og dens under-

liggende Hjaleier have været til Guds Bord, og hvorfor

Præsterne have oppebaaret af Jordens og tilliggende

Hjaleiers Beboere 2 Rdlrs Yærdie, foruden den sæd-

vanlige HOtold af hver af dem, ligesom andre BOnder

i Sognet, saa denne Post udi Fundationen ved en saa

langvarig Brug og Hævd saaledes paa begge Sider er

bleven nedsat og limiteret; derimod den anden Post *

ved Fundationens Forskrivning er forblevet, nemlig at

Jorden Viidestader haver tilhort Præsten, samt Kirken

til Vallenes, og Ketilstaders Beboere have været aldeles

frie for at betale Tiender og Lysetolde baade til Kirken

og Præsten. Men som bem*' Peder Thorstensen, som
Eiermand og Beboer paa den halve Jord Ketilstader,

har maat fornemme, at Præsten til Vallenes Kirke for

fire Åar siden har beteed sig ganske uvillig efter gam-

mel Sædvane at betjene denne hans Annex-Kirke, undér

Prætext, at det var unodvendig, og desforuden præten-

deret, at han og Andre, som beboer denne Jord Ke-

.

* tilstader, og dens Hjaleier, skulle, som. alle Andre, be-

tale Tiender og Lysetolde til ham og Hovedkirken,

skjcindt han i 18 a 19 Aar tilforn, baade som Gapellan

og Sognepræst, har tjent til denne Annex-Kirke, lige-

som alle hans Formænd: saa haver han derhos alier

und. anholdt, at Vi allern.. ville befale: 1) at nuværende

Præst til Vallenes Kirke, Stephan Paulsen, efter alle

hans Formænds Exempel og 1 Kraft af hans allern.

confirmerede GoUations-Brev, saavel som alle hans Efter-

kommere, skulle 3 a 4 Gange om Aaret forrette Guds-

tjenesten, imod at han oppebær den sædvanlige Lbn, 2
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Rdlrs Værdie. — 2) at Fundatioiiens anden Post maatte 1750.

ailern. befales at holdes eflerretliii, saa at han oa andre
—^^""^-^

2. Januar.
Proprietarier maatte, i Kraft deraf, nyde Tiender og

Lysetolde saavel af Hjemmegaarden som underliggende

Hjaleier, imod at Præsten og Vallenes Kirke beholder

den omtalte Jord Viidestader, eller og at Jorden maa

falde igjen under Kelilslader, og han med de andre

Proprietarier derimod at betale alle Tiender og Lyse-

tolde til Vallenes Præst os Ho.vedkirke. Thi er, efter

den saavel af dig, Biskop Gislesen, Memorialen paategnede

Attest, som din Stiftbefalingsmand Ocksens indhentede

allerund. Erklæring, hermed Vores allern-YiHie og Befaling,

at Præsleti, ligesom alle hans Formænd, skal være plig-

tig at forrette Gudstjenesten 3 å 4 Gange om Aaret

i Ketilstadér Kirke, og angaaende Tiender og Lysetolden,

som Præsten prætenderer af Ketilstaders Beboere, da,

som Fundationen melder at Viidestader (Vi&arsta&a) Jord

er givet Kirken til" evindelig Eiendom, imod Tienden

og Lysetoldens Eftergivelse, saa ville Vi ailern., at

Præsten ikke skal have nogen Rettighed at prætendere

Tiende og Lysetold af Ketilstaders Beboere. Derefter

I eder allerund. kan vide at rette, og Vedkommende

Sligt til Efterretning at bekjendtgjore. Befalendes de.

Christiansborg Slot den 2. Januarii Anno 1760.

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- ig. Januar,

sen og Biskop Haldor Brynjolfsson over Holum

Stift, ang. Afskaffelse af Kirken i Storadal.
•i

Christiansborg 16. Januar 1750. — Norske Tegn.

XXXII, 328*'-329.

Frederik den Femte Ae V. S. B. T. Udi en til

Os indkommen allerund. Memorial, af den 15** Augiisti

udi næstafvigte Aar, haver Svend Solveson, Laugmand

for norden og vesten paa Vort Land Island, hos Os

allerund. anholdt, at, siden der til Storedalens Menig-

hed i Holum Stift er saa faa Folk, at Gudstjeneste
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1750. næppe kan holdes, og Præstens Rettigheder skal være

16. Januar, saa ringe, at de ikke betaler hans Umage, Vi da, saa-

"^""""^^soni denne Storedals Kirke skal staa paa hans Grund,

allern. ville tillade, at denne Kirke inaatte afskaffes og

Sognet henlægges til Miklegaards Kirke, samt at han

inaatte beholde denne Kirkes Ornamenter, som , i Fcirst-

ningen skal være dertil lagde af hans Formænd, de

forrige Proprietarier, paa det at han kunde benytte

sig af dem til en anden ham tilhorende Kirke paa

Svalbard, den han nylig skal have tilkjobt sig, og skal

findes i en ruineret Tilstand. Ligeledes haver Præsten,

Herr Benedici Paulsen, der har trende Sogner, nemhg

forskrevne Storedals, Miklegaard og Hplums Menigheder,

i Memorial af den 23^'' Septembris a. p. af Os alle.r-

und. begjært, ligesom og af hans Formand i Embedet

skal være sogt, at bem*° Storedals Kirke maatte af-

skaffes, og Menigheden lægges til Miklegaards Sogn, aller-

helst siden Storedals Sogn ikkun skal bestaae af 4 smaa

Bondergaarder, og (Præsten) for del hele Aars Arbeide

ikkun skal nyde 4 Mk. Danske, Miklegaards Kirke og-

saa skal være stor nok for begge Sogners Folk. Da,

efterdi I udi eders over disse tvende Ansøgninger til

Os indgivne Erklæringer have intet derved at erindre,

saa aive Vi eder hermed tilkjende, at Vi, efter saavel

Laugmand Svend Scilvesoiis, som Præstens Herr Bene-

dict Paulsens herom allerund., gjorte Ausogninger, samt

efter forbercirle eders herover indkomne Erklæringer,

allern. have bevilget, at forommeldte Storedals Kirke

maa afskaffes, og Menigheden henlægges til Miklegaar.ds-

Kirke. Dog skal Præsten, efter sit allerund. Tilbud,

være pligtig i
isleden for nu at gjbre Tjeneste red

hver Kirke hver tredie Sondag, herefter forrette Guds-

tjeneste tvende Søndage efter hinanden paa Miklegaard,

og den tredie, som tilforn, i Holum. Hige Maade have

Vi allern. bevilget, at Storedals Kirkes Ornamenter

maa overlades til. Laugmanden Svend Solvescin, for

samme til Svalbard Kirkes Fornødenhed at anvende,
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men han skal derimod være forpligtet, over Storedals 1750.

Kirkes Ornamenter en Specificalton saavel til die, rTT^''^
' ^' lu. Januar.

Stiftamtmand Ocksen, som til dig, Biskop Brynjolfsen,

at indsende, der kan^ være til fornciden Efterretning,

baade ved Stiftskisten, saa og her ved Stiftets Docu-

menter. Derefter 1 eder allerund. haver at rette. Be-

falendes <&c. Christiansborg den 16. Januarii 1750.

Forordning om Vinkelskrivere. Christians- 23. Januar*

borg 23. Januar 1750'. — Publiceret paa Althinget

1750 og trykt i Althingsbogen s. A. Nr. IV. 1; Siell. Reg. 61,

387—389. Original-AftryU hos Hopffner; Qvart-Forr: 1750,

S. 3" 5; SchouIV, 178— 179; jevnf. Rlaustur-P6st 1825, S. 106.

Forordning, anlangende de saa kaldede Vinkel-

skrivere, som paatage sig at skrive Memorialer for

Andre, især for Almuen, uden at. de selv tcir v.ære

deres Navne bekjendt.
;

Vi Frederik den Femie (Sic. G. A. V., at Vi allcrn.,

af faderlig Omhu, altid lade det være Os • kjært og be-

hageligt at forhjælpe Vore troe Und ersaalter til rette udi

deres retfærdige Anliggende, hvorfor Vi og gjerne see,

at de, i allerunderd. Fortrolighed, derudi sdge deres

Tilflugt hos Os selv, og deres Tai-v med en anstændig

Frimodighed for Os allerund. andrage; men, som Vi

ugjerne og med Mishag maa fornemme, at der endnu

i Vore Riger og Lande skal findes endeel saakaldede

Vinkel- Skrivere, som befatte sig med at opsætte og

skrive Ansøgninger for Andre, især for Almuen, uden

at de selv tor være deres Navne bekjendt, hvilke Vin-

kel-Skrivere, ved deres onde Hensigt, sOge at gj(5re

den frie Adgang, som enhver af Vore kjære Under-

saatter kan have til Vor jtongehg Mildhed og Naade,

unyttig for de Eenfoldige og Fattige, idet de ikke see

paa Folkes Bedste, som de skrive for, men alene paa

deres egen Gevinst, samt, ved al folge deres urolige

O For. 3. April 1771 og 28. Decbr. 1792.
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1750. Sind, eller særdeles Had og Bitterhed imod Nogen,
23^Januar. forlede Almuen til al scige utilladelige Ting, hvorved

!

Andre uskyldigviis kunne fornærmes , eller og at de,

uden Undseelse, og i Haab ei at bhve opdaget, driste

sig til, under .de Sogendes Navne, ufortjent med nær-

^
gaaende Skrivemaader og Beskyldninger at angribe •

.
den af Os beskikkede Ovrighed, som Vi allern. have

taget under Vor kongelig Beskjærmelse , ved hvilke
j

Angribelser intet andet vindes , end at en god Sag

ofte kan fordærves for de Sogende. Thi have Vi, tii

saadan Misbrug og Uorden at forekomme, allern. fun- ;

den for godt. Alle og Enhver, som foraarsages noget hos

Os allerund. at scige, herved for deres eget Bedste at

advare og dennem alvorligen befale, at de herefter

ikke maa betjene sig af saadanne ,Vinkel - Skrivere tii

at forfatte og skrive deres allerund. Anscigninger, men
'

at de derudi allerund. holde dennem efterrethg All,

hvis udi Vor Danske Lovs 1. Bogs 26. Capitul, Norske
'

Lovs i. Bogs 24. Capitul, samt Forordningerne af 20.

Februarii 1717, 19. Augusti 1735 og 7. Septembris

1 736 , om Supplicalioner udforlig allern. anordnet

og befalet er. Hvorefter Enhver, som ikke selv for- -

staaer al opsætte, stile og skrive . sit allerund. Andra-

gende, bcir i Fremtiden være betænkt paa al lade sin

Ansøgning paaskrive af Concipisten , som tillige hUr

pligtig være, sin Betjening og Opholdssted at hostegne,

og iciyrigt til Ans()gningens Indhold efter Loven og

Forordningerne at svare, og derfore stande til rette. —
Og da Vi ved Vore Cancellier og Gollegier have fcJiet ^

den Anstalt, at ingen ubekjendt Persons Ansøgning,

som hverken af Supplicanten selv er stilet og i Pennen

forfattet, iltke heller med -Goncipistens Paategning for-

synet, bliver til allerund. Forestilling antaget,- men plat

skal afvises, saa er det ei alene forgjæves, at saadan

Supplicant om Resolution derpaa sig hos Ovrigheden

forespcirger, efterdi han, formedelst slig Aarsag, aldeles \

ingen Svar paa sin Memorial bekommer, men derfor- i
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uden, i Fald Memorialen paa en anstod elig og nær- 4750.

gaaende Maade befindes opsat, kan saavel Supplican-
Jg^^j^JJJ^

ten som Concipisten, naar han vorder opdaget, vente

sig derfor efter Loven og Forordningerne tilstrækkeligen

ansete. Hvorefter alle og enhver Vedkommende sig

allerund. haver at relte
,

og for Skade at lage vare.

Thi byde og befale Vi' hermed Vore Grever, Sliftbe-

falingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Lands- ,

dommere, Lnugmænd, Præsidenter, Borgemestére og

Raad, Fogder og alle Andre, som denne Vores Forord-

ning under Vores Cancellie- Seigl tilskikket vorder, at

do den pao behcirige S(eder, til Alles Efterretning,

strax lader Ircse og forkynde. Givet paa Vori Slot

Christiansborg i Vores kongehge Residentsstad Kjoben-

havn den 23. Januarii 1750.

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- 2. Febr.

sen, ang. Formildelse af Tugthusstraf til Vand -

og Br6d. Christiansborg 2. Februar 1750. —
Norske Tegn. XXXII, 351-352.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Os er aller-

und, bleven refereret en af Sysselmanden for Skage-

fjords Syssel paa Vori Land Island, Skule Magnussen,

til Os indsendte allerund. Memorial fra Olafer Gud

brandsen, tillige med en. over ham den 3'l" Julii

næstafv. Åar afsagde Laugthingsdom, som tiltinder ham,

formedelst det 5*' af ham begangne Leiermaal, at ar-

beidc udi Tugthuset paa Christiiinshavn i trende Aar,

hvorfore bem^'' Olafer Gudbrandsen allerund. haver

været befarende, at Vi, formedelst hans h5ie Alder-

dom, samt svage og slette Omstændigheder, allern.

ville befrie ham for denne Straf, udi hvilken Henseende -

og Sysselmanden, for"® Skule Magnussen, der hgeledes

"beretter, at denne saaledes domte Olafer Gudbrand-

sens Helbred skal være saa slet, at han ikke kan ud-

staae den vanskehge Soreise over til Tugthuset, og

III. i$. 3
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nso. hans Omstændigheder desuden saa slette, at han hver-

^"'^^^^^ ^^^y nogen Boeslod, eller kan betale sin Arrest,

allerund. haver udbedet sig Vores allern. Resolulion,

hvorledes med ham skal forholdes, paa det han for

videre Arrest og deraf flydende Omkostninger kunde

forskaanes. Thi give Vi dig hermed tilkjende, at Vi

af særdeles kongelig Naade "allern. ville have bem'*

Olafer Gudbrandsen for den tildomte Tugthus- Straf

befriet, imod at han skal sidde i 8 Dage paa Vand og

Bred, efter Vores derom tegnede allern. Resolution paa

Laugthingsdommen, som dig herved tilsendes, at du

'derefter lader foranstalte samme, ifcilge forberorte Vores

givne Resolution, over Olafer Gudbrandsen exequeret.

Derefter du dig allerund. kanst vide at rette, og Ved-

kommende Sligt til Efterretning al tilkjendegive. Be-

falendes &o. Christiansborg Slot den 2. Februarii 1750.

20. Febr. Rcskript til (Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen

og Biskoppen i Skalholt, Olaf Gislason, ang.

Hospitalsloddenés Anvendelse paa Vestmannoerne.

Christiansborg 20. Februar 1750. — Norske Tegn.

XXXII, 372^-373; Fogtm. V. 1, 259-260.

Frederik den' Femte &c. V. S. B. T. Eftersom Os

allerund. er bleven refereret en fra Sognepræsien lil

Vestmannoe paa Vorl Land Island, Herr Gudmunder

Hognesen, med flere Indbyggere sammesteds, indkom-

men allerund. Memorial, hvorudi *de andrager, at det

ved Forordn, af 27. Maji 1746, om Hospitalerne, er

anordnet, at bemeldte Vestmannoe, tillige med Faste-

landet, skal ^'elde en Lol af Fiske og Fuglefangst til

de syge og spedalske Menneskers Underholdning, og

at fldtte dem til Hospitalet; men da det er umuehgt

for Supplicanterne al flotte dem derfra, elier al lade

noget Tillæg folge med dem, efterdi der paa Gen under-

holdes 30 fattige Mennesker, til hvis Underholdning

*
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Hospilalsfisken bliver iberegnet, og hidindtil stedse er

bleven ved Stedet: haver de derhos allerund. anholdet,

al de Fiske og Fugle-Lcitter, som kaldes Hospitalsl5tter,

og paa Oen falde, maa forblive til de *Syge og Fattiges

Ophold der paa Stedet. Som Vi da af den fra dig,

Stiftbefalingsmand Ocksen, herover indhentede allerund.

Erklæring have fornuramen, at bemeldte Indbyggere

paa Vestmannoe udi deres nærmere indkomhe Erklæ-

ring, som du til Os haver indsendt, har declareret, at

dersom deres allerund. Ansøgning, at Hospitals-Lcitterne

der paa Oen maa forblive dem allern. bevilget, vil de

selv underholde og forsyne deres Syge, du og melder,

at det ifigen Tid har været mueligt for Indbyggerne

at fore deres Syge fra Oen til Hospitalet, hvilket du,

Biskop Gislesen, og haver bevidnet, foruden at der paa

Oen skal være mange fattige og arme Mennesker, som

Bcinderne maa fode og underholde, endskjcindt de fles!e

af dem selv. ére fal-tige. Saa give Vi eder hermed til-

kjende, at Vi ailei^n. have bevilget, at- de Fiske- og

Fugle-Lotter,' som kaldes Hospitals-Lotter, og paa Vest-

mannoe falder, maa forblive til de Syge og Fattiges

Ophold der paa Stedet. Derefter I eder allerund. haver

at rette, og Vedkommende Sligl til Efterretning at lade

kund^bre. Befalendes &c. Christiansborg Slot den

20. Februarii Anno 1750.

Kongelig Resolution ang. Bessastad Kirkes 24. Marts

Opbyggelse og Regnskab. Christiansborg 24.

Marts 1750. — Amtmand Pingel havde andraget om

Bessastad ICirkes Brostfældighed, og indsendt et Overslag over

Kcpanitions-Omkostninger, samt el omtrenth'gt Regnskab over

Kirkens Status, hvorefter dens Beholdning skulde være 10 Rd.

19 Sk. — Rentekammeret bemærker, at allerede I61(i er Kir-
.

kerne i Island paalagt en CoUect til denne Kirkes Bygning, og

det til-, dens Bygning 1723 af den kongelige Kasse gjorte For-

skud 404 Rd. 40 Sk. var refunderet af Kirkerne i Landet

3*
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1750. 1728—29 (Forestill. 14. Marts i*50).— Rentek. Norske Relat.

-'^'^^^og Resol. Prot. 31, Nr. 32.
24. Maris.

Vi accordere allern., at til Bessestad Kirke udi Is-

land at reparere maa af Vores Cassa forskydes 284-

Rd. 12 Sk, imod at samme Summa af de andre Kirker

der i Landet, efter behbrig Repartition, beni*' Vores

Cassa igjen vorder refunderet, og er det iSvrigt vel,

at Vores Rentekammer fbier den Anstalt, at for denne

Kirkes Indtægt og Udgift hereftei* behorig Regnskab

vorder aflagt. Christiansborg Slot den 24. Martii 1750.

3. April. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen,

ang. Varsel i Delinquentsager. Christiansborg

3. April 1750\ — Publiceret paa Althinget 1750 t)g

' trykt i AJthingsbogen s. A. JNr. n, 2; iSorske Tegn. XXXII,

433
i
Foglm. V. 1, 271—272.

. Frederik den Femte &c. V. S. R, T. Den- Fore-

sporgelse du, udi Anledning af en til dig fra Laug-

manden for norden og vesten paa Vort Land Island,

Svend Solvesen', indkommen Skrivelse, allerund. haver

gjort udi Memorial til Os af den 17. Februarii næst-

afvigt, er bleven Os refereret, nemlig: om der i Stæv-

ningers Forkyndelse til de paabudne Extra-Lauglliings

Holdelse ikke, i fornodne Tilfælde, maalle brnges Aftens-

Varsel, ligesom det i Vores allern. Reskript af den 2. Junii

Anno 1747 er forordnet i de -Sager, som imellem de

danske reisende Folk og Indbyggerne kunde forefalde,

og i Almindelighed udi alle. sofarendc Mænds Sager

ved Loven er anordnet, hvilket du til Vores allern.

Resolution allerund. haver indstiU, siden du ikke Noget

derimod linder at erindre, naar der ikke maatte findes

en eller anden Omstændighed., der kunde hindre Ved-

kommende efter saadan Varsel at mOde. Thi give Vi

dig herpaa allern. til Svar, at Stcévningerne udi de for

) Reskr. 28. April 1784.

É
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Laugthingene paa Island indkommeude Delinquent-Sager 1750.

herefter med Aftens Varsel^ maa forkyndes; dog skal
"""^""^^^JIJp

der i det dvTige med slige Stævningers Forkyndelse

og Aflijeiijling lovligen omgaaes, og Delinquenterne med
deres Forsvar under Sagernes Drift forundes den Tid

og Anstand, som forsvarlig kan være, og de tii deres

Sagers Tarv og Fremme efter Loven kan bebove. Der-

efter du, dig allerund. haver at rette, og de Vedkom-

mende Sligt til allerund. Efterretning al tilkjendegive.

Befalendes &c, GhrisLiansborg den 3. Aprilis 1750.
^ -

Kongelig Resolution ang. Understottelse til i4 Aprii.

Agerdyrknings-Forsog. Christiansborg Slot 14

April 1750. — Ifolge Rentekammerets Forestilling af

4. April havde Sysselmand Bjorn Markussen i Skagafjords

Syssel anmeldt, at ville «gjore Forsog, om ikke der, ligesaavel

som i andre kolde Lande, kunde voxe Rug, Byg og Havre

p. p.» og sogte om Understottelse tii at sætte dette i Værk.

Rentekammeret bemærker dertil^ at «det er vel paa den ene

Side uvist, om Kornsæd der i Landet kunde bringes til Fuid-

kommenbed«, men at »det dog synes paa den anden Side ikke

at være uden Haab, da el alene Island tildeels ligger under

een Brede med en Part. af Norge, men den nuværende Amt-

mand endog, ved et Forsog paa der at saae Korn, omendskjondt

man ikke er bekjendt, at ban derved har betjent sig af Nogen,

som forstod Agerdyrkningen, bvorpaa det vel berudi fornem-

meligen vil ankomme, dog efter hans Beretning i Aaret 1745

har befunden, at det tegnede sig dermed til det Bedste« ; Col-

legiet anbefaler derfor Ausogeren til den omsogte Understot-

telse. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 31, Nr. 38.

Vi approbere allern., al Syssehnanden Bjorn Mar-

cuseu maa, for at forsogo om Kornsæd udi Island kunde
bringes til Fuldkommenhed^ saavel til de. behovende

Instrumenter og Sædekorn at anskaffe, som og for udi

fVi Aar al l^nne og underholde en dygtig Avlskarl-,

Inilken han herfra"" mediager, samt den Person han til

O Reskr. 15. Decbr. 1774.
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1750. Hjelp der i Landet behover, de omsogte 200 Rd. Cro-

^^^'^J^^
ner af Vores Cassa godl^"ores, og kan Amtmanden af

Vores Rentekammer tilskrives, at tilholde og formaae

Indbyggerne, at de, for al befordre dette til deres

eget Bedste hensigtende Værk, ei alene lade bemeldte

Sysselmand bruge hvad Stykke Jord han dertil udseer

og tjenlig befinder, men endog udi andre Maader god-

villigen og uveigerligen ere . hannem behjelpelige udi

Alt, hvis til samme pt istandbringe kunde være fornoden,

og han til den Ende maatte forlange. Christiansborg

Slol den 14. Aprilis 1750.

18. April. Rentekammer-Skrivelse til forrige Landfoged

Drese, om hans Regnskabs - Aflæggelse. Khavn

18. April 1750 ^ — Reatek. Isl. og Færo. Copieb.

Litr. K, Nr: 367.

Som det af den fra Amtmand Pingel og Laugmand

) Magnus Gislason indkomne Relation af 6. Augusti 1749

erfares, at 1 hverken har kunnet præstere den Behold-

nings-Summa, som af de eder allern. betroet værende

Oppeborseler hos eder indestaaer, og ei heller for det

Manglende nogen Rigtighed villet forevise, saa, i Hen-

seende til denne hos eder befundene Cassa -Maneel,

- saavel som eders civrige utilborlige Forhold, haver Hans

Kgl. Maj' ved allern. Resolution af 9. Decembris 1749

removeret eder fra det eder hidindtil allern. anbetroede

Landfoged-Embede. Thi bliver I herved anbefalet, eders

sidste allerund. Regnskab for Islands Jordebogs-Intrader

indtil den 31. Julii 1749, da I fra Embedet af Amt-

manden og Laugmanden blev suspenderet, straxen at

forfatte, og efter at Amtmanden deraf den fornødne

Efterretning har erholdet, samt af hannem attesteret,

uden nogen Ophold til os indsende, ligesom I og for

eders Beholdnings Aflevering til Amtmanden og Laug-

jevnf. For. 26. Febr. 1739.

\
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de hos eder indeslaaende conlante Penge uden Mod-

manden vedbiirlig Riglighed haver at præstere, samt 1750.

18. April.
sigelse til dennem al overlevei^, som samme videre

her til Staden besorger udsendt; men ifald I ikke eders

Beholdning tilfuldc præsterer, have vi beordret dennem:

eders EfFecter straxen al lade auctionere , til Afdrag

paa hvis saaledes rnaatte mangle. Udi det ovrige an-

befales eder, saadan Rigtighed for de eder betroet

værende kongelig Oppeborseler at aflægge, som 1 aller-

und, er forpligtet, at Hans Maj*' Gassa ved eder ei

noget Tab lilfoies, thi om Sligt ikke efterkommes, maa

I vente, at med eder efter do kongelig allern. Anord-

ninger og Forordningen af 26. Februarii 1739 lil Und-

gjeldelse bliver forfaret. Hvilket til Efterretning og

vedborlig Efterlevelse formeldes. Gud befalet &c. Rente-

kammeret den 18. Aprilis 1750.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Pingel, is. Aprii.

ang. Amtmandens Opsyn med Regnskabsbetjente.
r

Khavn 18. April 1750. — Rentek. Isl. og Færo.

Copieb. Litr. K, Nr. 368.

Saavel i Henseende, at adskillige Poster af- de udi

forrige Landfoged (^llirisiian Dreses 1747 Aars Regnskab

udsaltp Antegnelser endnu uafgjorde henstaaer, og ellers

til at forekomme den Uorden,- som hidindtil ved Mand-

tals- og Hlotter-Fisken er forefalden, have vi ved vores

derover under 11. December 1749 ergangne DoQisioii

været befoiede, ommeldte Poster Herr Amtmand al op-

drage, deels til noiere Undersogning, og deels for derom

videre Anstalt at fciie, hvilket nærmere af indsluttede

Extract maatte erfares; thi anmodes Herr Amtmand, at

Han til Hans Kgl. Maj*" Tjeneste og Interesse ville be-

hage de ved ommeldte Extract communicerede Deci-

sioner at lade sig være efterretlig, og derefter, saavidt

den 12** Postes S^«"" Art. samt 27'"' Post angaaer, os

den behovende Underretning meddele. — Beiangende
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1750. de udi Island udestaaende Restancer, da, siden samme
18. ApriK til en betydelig Summa opløber, og Landfoged Drese

nu fra Embedet er bleven rempveret, bliver Herr Amt-

mand herved tilsendt Gopier af de véd Landfogdens

1748 Aars Regnskab fremlagde Re^lance-Registerc, over

alle de til samme Aars Udgang anforle udestaaende

Restancer, med tjensllig Anmodning, at Herr Amtmand

disse Restancer inden Thinge ncie ville lade examinere,

og ved den consiiluerede eller nye beskikkede Land-

foged ved det udi Island brugelige lovlige Tvangsmid-

del inden Medio Augusli Anno 1751 indkræve, og be-

regne hvad deraf er exigibel og kan erholdes, samt

foranstalte Thingsvidners Tagelse over hvad som ei kan

bekommes, og hvad deraf Landfogden Drese kan falde -

til Ansvar, hvorefter Herr Amtmand desangaaende,

ligesom udi vores Skrivelse af 26. Aprilis 1719 om de

saa kaldede gamle eller fra afg. Landfoged Poul Beyers

Tid udestaaende Restancer er moldet, behorig Designa-

tion og Forklaring ville forfatte, og med hans Betænkning

til videre Resolution os saasnart mueligt tilsend^, og

paatvivle vi ikke, at Herr Amtmand jo saavidt mueligl

er bescirger Restancerne hos Vedkommende indsogte,

til de kongelige Prælensioners Afbetaling. Ellers, som
Amtmændene udi Norge,

' ifolge Skatteforordningen og

andre kongelig Anordninger, bliver Hans Maj*' Gassa ,

ansvarhg for de kongelig Reventier, som de ikke iagt-

lage udi rette Tid af vedkommende Fogder at faae
^

inddreven: saa tilkommer det og Herr Amtmand med
de kongehg .Reventiers Oppeborsel udi Island at have

den samme noie Opsigt, saaledes at de Afgifter og

Fæster, hvorfore de Fæstende maa stille Caution, vorder

ved Landfogden ved Aarets Slutning behorig inddreven,
'

og at ingen utilladelig Restance sig tildrager, og naar

Han for Landfogden nogen Restance -Beregning har at-

testeret, ville Han iagttage, at samme udi næstfølgende

Aar vorder inddreven, paa det den ei skulde forældes

^ og blive inexigibel, saafreml Han ei selv vil være an-
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Renter. Sku. ang. Regnskabsvæsenet.

svarlig til del i Mangel deraf for den kongelig Gassa 1750.

flydende Tab. Vi forblive &c. Rentekammeret den"7T^"7^
18. Apr

18. Aprilis 1750.

Frederik den Femte &c. V. B. T. Da Vi allcrn.

have bevilget, at den asironomiske Quadrant ved det

runde Taarn i Vores kongel. Residentsslad Kjobenhavn,

som beregnes at have kostet 450 Rd., maa oversendes

tii Niels Horrebow paa Vort Land Island, for deraf at

betjene sig ved de af ham der tagende astronomiske Ob-

servationer, og. det for Os allerund. er bleven berettet,

at Assurancen, for denne Quadrants Oversendelse kunde

belobe 4pCt. hen til Island og 4 pCt. derfra her tilbage, og

maaskee endda ved Accord kunde faaes ringere: saa er

hermed Vores allern. Villie og Befaling, at I paa Trinitatis

Kirkes Bekostning lader forskrevne Quadrant i Vores her

værende octroyerede Assurance-Compagnie, for det aller-

noiesfe skee kan, forsikkre baade hen til Island og her

igjen tilbage. Derefter I eder allerund. kunde vide at

rette. Befalendes &c. Christiansborg den 25. Aprilis 1750.

Bevilling paa Mageskifte af Domkirke-Jorden 25. Aprii.

Hjalmholt. Christiansborg 25. April 1750. —
Norske Reg. 37, 495.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V. At eftersom

Brynolver Sivertzsen, Sysselmand udi Arnes Syssel paa

Vort Land Island, for Os allerund. haver andraget, at

han fra Grunden af med stor Bekostning og uden nogen

Betaling haver til hans Bopæl opbygget en Gaard midt

udi Sysselet beliggende, paa SkalhoHs Domkirkes Jord,

-Hjalmholl kaldet, anholdende derhos allerund., at Vi,

paa det hans Hustrue og mange smaa B5rn efter hans



42 Bevilling paa Mageskifte af Hulmholt.

1750. dodelig Afgang kunde have Hus og Hjein der J Rolig-

^^J^^^^^Jtj-' hed og nyde got af de paa Opbyggelsen gjorte Bekost-

ninger, allern. ville tillade, at ham til Magelav maatte

forundes bem" Skalholts Bispestols Gaard Hjalmholt,

hvoraf aarlig ydes udi Landskyld og Leie i O Rds. Værdie,

imod at han igjen til Bispestolen afstaaer og overdrager

Thorulstader*, med den Pari som ham tilhorer udi Jorden

Gr()f, hvis Afgiftr skal være af hge Bonité og Beqvem

hed som Hjalmholt. Da, som Vi af den fra Os eiskel.

Henrich Ocksen &c. herover indhenlede Erklæring have

fornummen, at Bispestolen ikke tager nogen Skade ved

de lilbudne Jorder, saa have Vi, efter foranforte Syssel-

mand Brynolver Sivertzens allerund. gjorte Ansøgning

og Beejering, allern. bevilget og tilladt, saa og hermed

bevilge og tillade, at hannem maa overlades meerbe-

meldle Skalholts Bispestols Gaard Hjalmholt, imod at

han igjen til Bispestolen afstaaer og overdrager Thorn-.

' stader (rett. |>6rusta&i), med den Part som ham tilhorer

udi Jorden Grof. Forbydendes &c. Christiansborg Slot

den 25. April 1750.

I

9. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Sysselmand Skuli

Magnusson, ang. Indkrævning af Jordebogs-Af-

gifter. Khavn 9. Mai 1750". — Rentek. isi. og

Færo. Copieb. Litr. K, Nr, 412.

Da det udi forrige Landfoged Christian Dreses Be-

tjeningstid er erfaret, hvorledes Restancerne af Hans

Maj" Jordebogs-Rettighpder udi Guldbringe Syssel i Is- 7

land Tid efter anden anseelig ere tilvoxne, hvilket for-
j

nefnmelig deraf skal være foraarsaget, at Landfogden,

efter hans Instruxes Tilhold, ikke udi betimelig Tid har i

-

erkyndiget sig om de Skyldiges Tilstand, med al give
^||||||

O d. e. Gaarden pérustaSir i Oll'us, jevnf. Johnsens .larfcatal

S 74.*

Instruction 1. Mai 1751 § T»

I
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Kjobmændene ved deres Ankomst til Landet Specifica- 1750.

tion paa Leilændingernes Gjeld til Hans Maj*, paa det,

hvis som til Kjobmændene leveres, forst paa deres Gjeld

til Hans Maj* kunde afskrives, forinden noget i deres

egen Handels Gjeld blev oppebaaret, ikke heller skal

Landfogden, naar Bonderne sig Restancer paatrækkede,

have inquireret, især om Foraaret, hvor megen Fisk de •

havde om Fiskeliden fanget, og da efter befindende

Beskaffenhed udtaget og udmærket hvis Bonden kunde

miste i Gjeldens Betaling, men Landfogden har ladet

sig noie med at lade Restancerne til Thinge aarlig lyse,

og efter Bcindernes eget Godtbeflndende tilvoxe, hvor-

udover- Restancernes Summa saa hciit er lildraaen: saa, -

foruden hvis vi under IS'** April sidstleden om Afgifterne

og Restancernes Inddrivelse eder have tilskrevet, bliver

[ endog herved anbefalet, naar Landfoged-Embedet af

eder tiltrædes, aarlig noie at iagttage, at saamegen Fisk,

som Indbyggerne til deres Afgifters Afbetaling kan af-

stedkomme, i betimeHg Tid fra dennem vorder afleveret,

hvilken derefter til det islandske Compagnies farende

Kjobmænd strax ved deres Ankomst vil leveres imod

Qvittering, som til os indsendes, for dei^ved saavidt

mueligt Restancer a( forekomme, thi om noget herud-

inden til Hans Maj*' Interesses behcirige Iagttagelse efter-

lades, vil samme paa Vedkommendes eget Ansvar, som

Inddrivelsen i rette Tid maatte have forsomt, ankomme,

hvilket eder til Efterretning formeldes. Gud befalet, &c.

Rentekammeret den 9. Maji 1750.

Kongelig Resolution, ang. Compagniets Bereg- u Mai.

ning for Forskud, samt Foring for islandske Stu-

denter. Fredensborg 11. Mai 1750. ~ r Anled-

ning af Uenighed imellem det islandske Compagnies Kjobmænd
og Islænderne, om Beregningen af Betaling for bestille Vare,

idet Kjobmændene for hver Rigsdalers Forskud i Courant for-

drede 48 Fiske, hvorimod Islænderne paastod, at denne Bereg-

ning kun burde anvendes hvor Forskudet var i Croner, men i



: ^ 44 Kgl. Resol. ang. Compagniets Forskud, m. v.

1750. Courant kun 45 Fiske, da Cron-Lagen iffilge For. 23. Novbr,

'^'^^^ 1737 var fastsat til fi'A pro Cento. Compagniet tilstod vel,

i. Mai.
Rigsdaler Courant ikke bor beregnes hoiere i Island

end 42 Fiske, men dertil paastod det lor Udlægget 3 Fiske

(efter For. 10. April 1702) og for Fragt, Assurance og Om-
. koslninger (i% eller 3 Fiske, hvilken Heregningsniaade skulde

være lulgt bele Tiden siden 1702, ogsna i den Tid da Ilandelen

fories for kongelig Regning. Rentekammeret bemærker, at

denne Beregning desuagtet, er imod Korordningen 110. April

17021, og gjor med Hensyn til den islandske Handels Forelse

i det Hele den Bemærkning, «at det ved denne Handel ikke

er saameget paa de til Landet udforende, som de derfra be-

'

kommende Vare, at Compagniet profiterer.« — Idet Rente-

kammeret underkaster Sagen Kongens allerboieste Resolulion,

foreslaaer det, at, bvis Compaiiniets Beregning bifaldes, det da

maa forpligtes -til at overfore Varer m: v. til de islandske

Studenter ved Universitetet, indtil 8 Rd. for hver, hvilket Com-

pagniet gjorde Indvendinger imod , da dette ikke var omtalt i

Octroyen (Rentek. Forestilling 2, iMai 1750). Rentek. Norske

Relat. og Resol. Prot. 3i, Nr. 57.

Vi bevilge allernaadigsl, at det islandske Gompagnie

maa, for hvad Vare, være sig forarbeidof Solv eller

andel, som ikke udi den islandske Taxi er benævnet,

og Indbyggerne der i Landet bestille, herefter som til-

forn, oppebærge, imod hver Rigsdaler Penges Forskud

i Couranl: 48 Fiske, de for Forskude! i sig selv ved

Foroixlningen bevilgede 3 Fiske . iberegnet ; hvorimod

Compagtiiei skal være forbunden, ligesom af del forrige

Compagnie har været lilstaaet, for de sig ved Univer

sitetel i Kjobehbavn opholdende islandske Studcntere,

imod billig Fragt og andre derpaa gaaende Omkost

ninger, at hid fore de Vare, være sig af hvad Slags være

kunde, som Nogen der i Landet forlanger dennem, at

tilsende; dog maa saadanue Vare ikke overgaae 8 Rd.,

efter Landets Taxt, for hver Student om Aaret, saa skal

og bemeldte Vare til Compagniet og ingen anden over-

lades, imod at de derfor betaler hvad samme paa den

Tid i, Kjobenhavn gjelder.
.
I det ovi^ige kan bemeldte

Compagnie, i Henseende til de i Taxten ubenævnte

V

' I
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Vare, i Almindelighed erindres, ingen saadanne Vare, 1750.

der ikke af Indbyggerne forud bestilles og som til Pragt ^TT^laT
og Overdaadighed kunde give Anledning, til Landet at

sende eller udi deres Handel at bruge. Fredensborg

Slot den H. Maji
1750.i

Forordning ang. Rettergang i Skilsmisse-Sager. 29 Mai.

Fredensborg den 29. Mai 1750.' — Denne For-

ordning er udgiven for Danmark og Norge, og ikke publiceret

i Island, men dog anvendt der som processuel Forordning.

SielKReg. 61, 513—515; Original-Aftryk hos Hopffner; Qvart.

Forr. 1750,- S. 02—65; Sciiou IV, 186—189.

FoiiORDNiNG, anlani^ende den Hellerj^ang, som her-

efter ved Retterne i Danmark og Norge skal bruges i

de Sager, hvor Nogen soges til Skilsmisse i sit Ægte-

skab, propter Desertionem.

Vi Frederik den Femte de. G. A. V., at, ihvorvel

Loven udtrykkelig foreskriver, hvad Rettergangsmaade

der bor bruges iblandtÆgtelolk, naar den ene vil sdge

den anden til Skilsmisse, formedelst Desertion; saa have .

Vi, dog ugjeriie maatlet fornemme, hvorledes adskillig

Misbrug sig imod Lovens rette Mening og Forstaaelse

herudi skal have indsneget, i Særdeleshed derved, at

den Sogende ofte ikke gaaer frem i Sagen med den

Redelighed, som Enhver, der vil vente at nyde Lovens

Bevilling i shg Tilfælde got ad, er pUgtig at bruge, men
i den Sted stævner sm Ægtefælle for Desertion, paa den

Maade, som Loven byder om dennem, der ingen Bopæl -
•

have i Riget, og ikke ville lade sig finde, omendskjondt den

Fraværende' kan være horlrcist med fælles Samtykke,

eller og den Forladte haver tilstrækkelig Kundskab
om, hvor den Indstævnte opholder sig, samt ved saa-

') Denne Resol. er communiceret Compagniet, Amtmanden

og Laugmændene ved Rentek. -Skrivelser 14. Mai 1750

(Copieh. K, 415—418} der igjen af Amtmanden er publi-

ceret paa Althinget 15. JuU s. A. (Althingsb. Wr. xxj.

Reskr. 15, Febr. 1788.



46 For. om Rettergang i Skilsmisse-Sager,
r

1750. dan og anden til Sandheds Undertrykkelse hensigtende

29. Mai. Reitergangsniaade stiger, imod sit bedre Vidende^ paa
^^^^^^^^^ '-^ _-

en iilfærdig Maade al tilsnige sig en Skilsinisse-Dom,

for derved at tilvinde sig den utilladelige Frihed, at

begive sig i nyt Ægteskab, 'forend den Indstævnte kan

om den faldne Dom komme i Erfaring. Men, da Vi

derhos allern. have laget i Betragtning, at saadan imod

Lov og Ærbarhed stridende Omgang foraarsager stor

Forargelse, Uorden og Forvirring i Hus-Standen, saa

have Vi, for Sligt i Fremtiden at see hæmmet og fore-

bygget, allern. funden for got at anordne og befale,

ligesom Vi og hermed allernaadigst anordne og befale,

at udi de Sager, hvor den ene Ægtefælle stævner den

anden til Skilfemisse-Doms Erhvervelse foi* Desertion, skal

herefter, foruden hvis allerede tilforn udi Loven og ellers

.

* herom allern. anordnet er, fremdeles og ydermere ved

de Retter, som efter Loven domme i Ægteskabssager,

udi begge Vore Riger forholdes, som folger:

1) Naar Mand stævner sin Hustru, eller en Hus-

tnt sin Mand, for Retlen til Skilsmisse-Doms Erhvervelse,

formedelst Desertion, og den, som stævner, ikke veed,

hvor den Bortreiste sig opholder, da tillade Vi vel, allern.,

at del herefter, som det tilforn Brug været haver, maa

være nok, at den Indstævnte gives sex Ugers Varsel der,

som han sidst Ropæl eller Tilhold haft haver, og sex

Ugers Varsel tillige til Landsthinget, eller Lavthinget;

men, dersom den Indstævnte ikke moder, naar Stæv-

ningen kommer i Retten, maa der dog ingen Dom i

Sagen afsiges, forend den Indstævnte er givet Lavdag

til næste Rel, hvilken Lavdag paa samme Steder og

Maade, som Stævningen i" sig selv, bor læses og for-

kyndes, og derefter, f5rend Dom gaaer, i Rette lægges.

End skulde det hænde sig, at det under Sagens Drift

ved Retten noiagtig blev oplyst, hvor den Indstævnte

er at finde, da bor Sagen at henvises til Stævningens

lovlige Forkyndelse for den indstævnte paa det Stedj

hvor den sig da opholder. — 2) Saafremt den, som

r I

f



Foft. OM Rettergang t Skilsmisse-Sager. 47
*

stævner, vil vente sin Sag ved Rellen til Paakjendelse 1750.

antaget, bcir den i Forveien yære betænkt paa at s(3ge 29. Mai.

hos Ovrigheden om at beskikke et Forsvar for den

Indstævnte, hvilket ingenlunde maa nægtes den Ansti-

gende, og skal Stævningen lovlig forkyndes for bemeldte

Forsvar, som b5r for Retten al mcide, og den Fravæ-

rendes Sag, saavidl Lov og Ret tilholder; at forsvare,

for hvilken Moie han nyder sin billige Betahng af den

Indstævntes og skyldig befundnes Midler, som samme sig

i Vore Riger og Lande kan have efterladt. — 3) Om-

endskjondt den efterladte Person, som stævner, haver

sin Fuldmægtig, bor den 'dog, forend den kan hav-e

nogen Ret til at paastaae Hoin i Sagen, pligtig være,

personlig at rac5de for Retten, og der ei alene gjcire al

den Forklaring, som den er bevidst, og tillige sigter til

al oplyse, om den Indstævnte virkelig er at ansee som

Deserter eftér Loven, samt hvor 'samme sfg opholder,

men endog svare paa alle de Sporgsmaal, som enten

af den Indstævntes Forsvar, eller af Retlen, i den Hen-

seénde maatte blive fremsat, hvilken Forklaring og Svar

den Stævnendej naar det af Retlen paalægges, biir for-

bunden være med Eed at bekræfte, samt at den ikke

veed anden eller stcirre Oplysning at give, anlangende

den Indstævntes Desertion og Tilholdssted, end den,

som nu for Retten er aflagt, eller ved godvillig frem-

lagde Breve og Beviisligheder gotgjort. Vægrer den,

som stævner, sig ved saadant at efterkomme, da skal

den ei alene med sin Sag fra Retten afvises, men Retten

skal endog Magt have, at tilfinde den Vægrende billigen

at erstatte det beskikkede Forsvars Moie og Omkost-

ning, samt den Stævnende for sin ubefciiede Trætte ved-

bcirligen at ansee. Hvorefter alle og enhver Vedkom-
mende sig all&i'und. haver at rette. Thi byde Vi her-

med og befale Vores Grever, Stiftbefalingsmænd, Fri- .

"

herrer
,

Biskopper
, Amtmænd , Landsdommere

,
Laug-

mænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og

alle Andre, som denne Vores Forordning under Vores
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1750. . Gancellie-Seigl tilskikket vorder, at de den paa behorige
" Steder, til Alles Efterretning, strax lader læse og for-

kynde. Givet paa Vort Slot Fredensborg, den 29. Maji

Anno 1750. " ^

5 Juni Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock-

sen og Biskop Haldor Brynjolfsson til Holura, om

GoDtribution af Præstekaldene til Præste-Enkernes

Undérholdoing. Fredensborg 5. Juni 1750; —
Uddrag (Reskriptets § 1—12) trykt i Althingsbogen 1750. —
Norske Tegn. XXXII, 512^—516 ; P. Pétursson Hist. Eccl. Isi. S.

88—91. Togtm. V. 1, 290—295. — Islandsk Oversættelse,

stadfæstet af Biskop Haldor Brynjolfsson, Holum-IT. Septbr.
m

1750, trykt paa Holuin 1751 : «Tilskipan um presta-ekkna til-

lag a fslandi«, 4 Blade i 4'°.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Da Vi baye

foraummen, at Præste-Enkernes Tilstand paa Vort Land

Island skal være saa ynkværdig, at, naar en fattig Præst

der, i Landet vedDoden afgaaer, skal Kirken og Præste

gaavden overleveres i god og forsvarlig Stand niecl w\

Tilbelior og Inventario, og at hvis Aabod, som i saa

Fald skal gjores, skal tages, for end nogen anden Gjeld

bliver betalt; saa. at der af den efterladte Fattisdom

bliver ofte meget lidet og undertiden slet intet tilovers

for Præste -Enkerne, der hverken have Pension eller

nogen vis Bopæl at flotte til, der foraarsager, at de ofte

tvinges til at gaae ud af Sognet, eller at sætte sig paa

saadanne miserable Steder, hvor de ikke kan leve: saa,

have Vi, efter det Os herom allerund. gjorte Forslag,

for at see de fattige Præste - Enker i ITolum Sl'ift, paa

bemeldte Island i deres fattige Omsiændigliedor nogen-

ledes subleverede og "understoltede, af sær kongelig

Naade allern. funden for got at anordne og befale saa-

ledes, som folger:

1) Af Hovedkaldene paa Island skal Præste-Enkerue

i samme Kald nyde den ottende Deel, og af de bedste

middelmaadige Kald den tiende Deel, af den visse Ind-
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komme,^ og ifald der findes flere end een Enke i et 1750.

Sogn, skal samme Pension deles imellem dem efter 5. Juni.

Provstens Ligning, og maae de i saadan deres Pension

udvælge til Beboelse hvilken af Præstegaardens Gaarde

de finde bekvemmest, og Præsten ikke til eget Brug

bebbver; dog skal Enken udi de Præstekaid, hvoraf

eonlribueres til Pastores emeritos, udi sin Pension lade

sig korle i Proportion af det, som i saa Maader con-

tribueres. — 2) Udi de middelmaadige Kald, hvis Ind-

komme aarlig bedrager sig fra 50 til 60 Rigsdaler, skal

Præste-Enken nyde den IS*" Deel af Kaldets visse Ind-

komst, og maa udvælge paa forskrevne Maade en Gaard

til Beboelse, hvis Afgift skal beregnes til Afdrag paa

Pensionen; men dersom Afgiften er hojere end Pen-

sionen, skal Enken betale det Overskydende til Præsten.

— 3) Udi de ovrige Præstekald skal Præste- Enkerne

alene have Rettighed at udvælge sig en af Præstegaar-

dens Gaarde til Beboelse, for den sædvanlig Afgift, som

svares til Præsten; og paa det at disse Gaarde, som

Præste-Enkerne have af Kaldene til Beboelse, altid kan

være i god og forsvarlig Stand, skal Repsljorerne aarlig

eftersee samme Gaarde, og give Enken tilkjende hvad

Brostfældighoder som i Tide h'6Y repareres ; men saa-

fremt Enken, formedelst Fattigdom, ikke skulde formaae

at lade Reparationen gjbre, skal Præsten selv gjore For-

'skud til Tommerets Indkjob, men Bonderne.i hele Sog-

net skal skyde sammen, at lade Huset med Vægge og

Tag opsætte, for hvilket de intet Andet skal nyde, end

Kosten, imedens Arbeidet varer, og i Fald derved nogen

ForscimmeJse af Vedkommende tages, bor Repsljorerne

•
selv svare til Brostfældighederne og igjen siige Regres

hos dem, som have forsomt at' efterleve deres lovlige

Befalinger. Skulde Enkerne selv være formuende til at

vedligeholde deres Gaarde, og ikke vil, efter Repsljo-

^^ernes billig Sigende, lade dem reparere, da bor de, efter

Caiic. Skriv. 28. Mal ibo3.
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1750. trende Gange £yorte Forelæggelser til Reparation, have

5. Juni, forbrudt samme Gaarde, og om de Gaarde ere henlagde

i deres Pension, misle samme, saavidt Gaardens Afgift

kan svare. — 4) Dersom nogen af disse Gaarde haver

fremfor andre nogen særdeles Herlighed, saasom Skove,

Fiskeleie og Forstrandsrettighed, olier andre Gaardens

Herligheder, da skal Enken ikke deraf nyde mere, end

hun (il eget Brug og Husholdning behøver, men- det

(ivrige af Herligheden maa Præsten, efter Forncidenhed,

bruge og betjene sig af, og skal Præsten tillige med

Repstjorerne noie eftersee, at denne Post vorder aller-

und, efterlevet. ~ 5) Hvor ingen Gaarde findes i et

Sogn, Præstegaarden eller Kirken liihorende, der skal

Præste-Enkerne nyde en anden Gaard, som dennem kan

v^re bekvem til Beboelse i næste Sogn, som Præste-

gaarden eller Kirken sammesteds er tilhorende, og hvis

der ingen befindes, da skal Sysselmanden og Repsljo-

rerne være pligtige at udsoge Enken en bekvem Gaard

i det Sogn, hvor hendes Mand har ijent, naar samme

-ikke af Selvejere beboes, eller har været besiddet .og

holdt i god Stand af samme Bonde over tyve Aar, og,

ifald den Gaard, som i saa Maader bliver Enken ind-

rtimmet, har været af Opsidderen fæstet, bor Fæsten til

hannem igjen afEnken erlægges, og ham en anden be-

leilig Gaard af' Sysselmanden forskaffes, men, ifald Enken

bliver sindet samme Gaard at qvitere, da skal den,

imod den erlagde Fa?ste, forst tilbydes den Bonde, som
for Enkens Skyld den maatte fravige. Dog ville Vi der-

hos allern., at Sysselmændene, fattige Enker og Præ-

stens Medbjelpere ikke skal være indbegrebne under

dem, som skulle afstaae deres Gaarde til Præste-En-

kerne. — 6) Dersom Nogen skulde tilfoie Enkens Bopæl

nogen Skade, eller fornærme hende i Reitighederj som

deraf kunde dependere, hvad Navn de end kunde have,

da skal Jordeieren, eller haus Fuldmægtig i hans Fj-a-

væ.relse, bære Omsorg for, at Præste-Enken beholder

sin Rettighed, og om hun ikke kan naae til disse, da
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skal Sysselmanden være hende behjælpelig, enten med 1750-

al bilægge Tvistigheden i Mindelighed, eller, om det ikke 5. Juni.

.kan skee, da skal han beskikke en fornuftig Mand til

Forsvar for Enken, i den Sag, som angaaer samme

Gaard, og hvilken skal udfore Sagen til Thinge, paa dens

Bekostning, som Gaarden eier. — 7) Hvor ingen fattig

Præste-Enke findes i Kaldet, skal doi; Præsterne, efter

Kaldenes Indkomst, komme de andre fattige Præste-En-

ker lilHjelp, saaledes, at af ethvert Hoved-Kaldj naar

der ingen Enke er, skal udgives, til fattige Præste-Enker

aarhg i Rigsdaler Specie , af de bedste middelmaadige.

fire Mark, af de ringere middelmaadige tre Mark, og af

de ringe, fra 40 lil 30 Rigsdaler, lo Mark, men af de rin-

gere Kald skal ikke i saa Maader noget contribueres.

Hvilkel Tilskud til fattige Præsle-Enkers Hjælp aarligen

skal betales til Provsterne i hvert Provstie udi rede

Penge, og det inden Maji Maaneds Udgang, under Straf

at betale dobbelt; hvilke GoUecta Provsterne skal, til-

lige med fattige Præsters Conlribulioner af Kaldene aar-

ligen, under to Rigsdaler Boder til fattige Præste-Enker,

indsende lil GonsistorialrelLca eller Synodum genera-

lem, — 8) Enhver, som nyder Vores Kaldsbrev for et

af Hovedkaldene udi Holum Stift, skal udgiv« lil fattige

Præste-Enker to Rigsdaler. De, som blive allern. con-

firmerede til de bedste middelmaadige, 1 Rigsdaler, og

til de ringeste middelmaadige, tre Mark; men de, som

af Vores Amtmand blive, uden al soge Vores allern.

Gonfirmalion, collalionerede til de Præslekalde af Ind-

komme tredive til halvtredsindstyve Rigsdaler, skal be-

tale til Præste-Enkerne i Rd. Groner; hvilke Penge skal

erlægges til Provsten, fOrend Præsten maa indsættes i

Kaldet; ligeledes skal enhver Rector i de latinske Skoler,

ved deres Tiltrædelse til Tjenesten, betale til Præs'te- .

Enkerne lo Rigsdaler og Gonrector een Rigsdaler, —
9) De Præsier, som for nogen Forseelse -i Liv og Levnet,

eller og i deres Embeder, bliver lilfunden med Penge-

bcider deres Forseelser at afsone, skal erlægge samme
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til fattige Præsle-Enker, hvilke Boder lll Provsten skal

leveres, og lian derfor cjbre Rigtigbed til Consistorial-

retten. — iO) Naar nogen geisllig Person, være sig

Præster eller Studentere, som nyder Vores allern. Til-

ladelse at indlade sig i Ægteskab med Slægtninger, da

skal de erlægge den Kjendelse, som hidindtil efter deres

Vilkaar har været allern. tillagt Hospitalerne, til Præs te-

Enkerne, efter Biskoppens billig Sigclse. — W) Dersom

nogen geistlig Person sig med Leiermafil forseer, og af

Os nyder allern. Opreisning, skal han betale en Kjen-

delse til fattige Præste-Eaker efter Stand og Vilkaar

samt Biskoppens billig Sigelse; og for det— 12) Alle for-

skrevne N5dpenge, til fattige Enkers Hjælp og Subsi-

stence, skal lignes og uddeles aarlig udi Consistorio af

Stiftamtmanden, eller Amtmanden, som hans Vices fof-

retler, og Biskoppen, i tilstedeværende samtlig Geistlig-

hedens Overværelse, og paa del mest trængende Enker

kunde nyde den stor'ste Hjælp, skal hver Provst, saa

snart en Præst ved Dbden afgaaer, indsende til Amt-

manden, i Stiftamtmandens Fraværelse, og Biskoppen,

saa rigtig Underretning, som han vil tilsvare, om Præste-

Enkens, ifald nogen Enke er i samme Kald, hendes

Vilkaar og Tilstand, til hvilken han sig udi sin aarhg

Relation om Præste- Enkernes Tilstand i hans Provstie

har at referere, enten den forbedres eller foi'værres.

Og paa det altid herom kan haves vis Efterretning, bcir

hver Provst holde en å parte Bog eller Protocol om Alt,

hvis Præste-Enkerne i hans Provslie angaaer, hvilken

Bog til Efterkommeren i Embedet skal leveres. — Der-

efter 1 eder allerund. haver at rette, og med al Flid

derhen al see, at dette Vores allern. Reskript udi alle

dets Poster med allerund. Horsommelighed vorder efter-

levet. Befalendes &c. Fredensborg den 5. Junii,1750.

Reskript til iStiftbefalingsmand Henrik Ocksen

og Biskop Olaf Gislason i.Skalholt Stift, ang.

Gontribution af Præstekaldene til Fræste-Enkernes

1
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Underholdning. Fredensborg 5. Juni 1750\ — 1750.

Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1751; Jun>-

jevnf. foregaaende Reskript. Norske Tegn. XXXII, 508—512.

Frederik denFemte &c. V. S. B. T. Udi en til Osindkom-

men allerund. Memorial, dat. den 1 0. Åprilis Anno 1747,

haver du, Biskop Herr Oluf Gislesen, forestillet, at

Præste-Enkernes Tilstand paa Vort Land Island er saa

ynkværdig, at, naar en fattig Præst der i Landet ved

Doden afgaaer, skal Kirken og Præstegaarden overleve-

res i god og forsvarlig Stand med al Tilhehor og In-

ventario, og at hvis Aabod, som i saa Fald gjores,

skal tages forend nogen anden Gjeld bliver betalt, saa ~

at der af den efterladte Fattigdom bliver ofte meget

lidet tilovers for Enkerne, og undertiden slet intet, hvor-

udover de have intet for den efterkommende Tid at

leve af, saasom disse fattige Præste- Enker have efter

deres Mænds D5d ingen Pension eller vis Bopæl at

flytte til, siden Bonderne i Sognet ugjerne vil overlade

dem Gaard, der fopaarsager, at de ofte tvinges til at

gaae ud af Sognet, eller at sætte sig paa saadanne mi-

serable Steder, hvor de ikke kan leve, hvortil og skal

komme, at Præstekaldene der paa Landet skal være af

saa ringe Indkomme, at de ikke kan contribuere noget

til Enkernes Underholdning. Og, som du, Biskop Herr

Oluf Gislesen, udi ovenbemeldte din Forestilling, aller-

und. haver proponeret Os, hvorledes du formener at

disse fattige Præste-Enker kunde soulageres i deres

trængende Tilstand, saa have Vi over saadant dit For-

slag ladet indhente saavel dit. Stiftamtmand Ocksens,

som Amtmandens, Os elskelig Johan Christian Pingels

Betænkende, med dine, . Biskop Gislesens, over Amt-

mand Pingels forfattede Project gjorte Remarquer, som

alt er bleven Os allerund. refereret. Da' Vi, for at see

de fattige Præste-Enker udi Skalholt Stift paa bemeldte

Island i dere§ fattige Omstændigheder nogenledes sub-
r

t

O Reskr. 3. Marts 1758.
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leverede og understoltede, af sær kongelig Naade,

alleri). have funden for godt at anordne og befale saa

ledes som følger:

§ ^— [o*'dret som i foregaaonde Reskript]. —
§ 8) Enhver, som nyder Vores Kaldsbrev for et af Hoved-

kaldene udi SkalhoU Stift, skal udgive til fattige Præste-

Enker 2 Rigsdaler [o. s. v. som i foreg. Reskript]. —
§9— 12) [som i foreg. Reskript]. — Derefter 1 eder aller-

und, haver at rette, og med al Flid derhen at sce, at

dette Vores allcrn. Reskript udi alle dels Poster med

allerund. Horsomraelighed vorder efterlevet. Refalendos

&c. Fredensborg den 5. Junii 1750.

5. Oktbr. Instruction for Kainjuerherre Otto Manderup

Greve af Rantzau, som Stiftbefalingsmand over

Island og Færoe, Fredensborg 5. Oktobr. 1750,
— Rentek. Norske Instruct. Prot. 2. 617—625.

Instruction, hvorefter Vi Frederik den Femte p. p.

allernaadigsi ville, at Os elskelig OUo Manderup, Greve

af Rantzau, Vores Kammerherre, sig udi den hannem
allern. anbetroede Stifthefalingsmands Charge over Is-

land og Færoe indtil videre allerund. haver at rette

og forholde:

§ i—5 [uforandret som i Gyldencrones Instruction

2. Juli 1728]. — § 6). Og som Ingen paa Island maa
være Sysselmand, uden han dertil af Os allern. er be-

skikket og derpaa med Vores allern. Bestalling er for

synet, saa haver Stiftamtmanden ligeledes derover

behorigen al holde. — § 7—16 [uforandret som i

Gyldencrones Instruction]. —
§ i7) Og som det allern.

er befalet saavel Biskopperne som Laugmændene paa

Island, saavidt den anden Bog i Vores norske Lov

angaaer, den islandske Lov efter Vores nye norske Lov . .

,

[o. s. V. som Råbens Instr. 27. April 1720 § 17] ... hidskik-

kede forulykkes. — § 18 [som i Gyldencrones Instr.].

— Hvorefter ... [o. s. v. som i Gyldencrones Instr.]
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... reile udi alle de Poster og Tilfælde, som ci sær- 1750.

deles udi denne Instruction ere forklarede. Givet paa^T'^^rT*^
^ 5. Oktbr.

Vort Slot Fredensborg den 5. October Anno 1750.

Forordning ang. Tyverie, som i Norge be- 20 Novbr.

gaaes, ved at afskjære Man og Rumpe af Andres

Heste paa Marken eller andensteds. Christians-

borg 20. Novembr. 1750\ — ikke publiceret i Is-

land. — Siell.Reg. 61, 665—666. Original-Aftryk hos Hopffner

;

Quart-Forr. 1750, S. 120—121; Rubr. hos Schou IV, 196.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V., at, eftersom

Os allerund. er foredraget, hvorledes Vore Undersaatter

og Almuen paa Landet i Vort Rige Norge have be-

klaget sig, at de ikke kan have deres Heste i nogen

Sikkerhed paa Græsgang, da onde og tyvagtige Menne-

sker snige sig til al afskjære dennem Rumpe og Man, for

at sælge og benytte sig afHaarene, hvilket Slags Tjw^erie

vilde befrygtelig alt for meget tage Overhaand, naar

samme ikke skulde ansees uden efter Haarenes Værdie,

og straffes som ringe Tyverier; men, da en Hest, som

derved er skjændet og lydet, bliver saaledes anseelig

forringet i sin Værd, og ikke uden efter lang Tids Forlob

kan sættes i sin forrige Stand, saa at den, som en lydes-

los og dygtig Hest, enten til Vores Tjeneste eller Andres

Brug kan antages og kjobes, og slig forovende Tyverie

bor saa meget desto skarpere straffes og ansees, naar

det foroves paa Heste og Greaturer paa Marken, hvor

de bcir være i fuldkommen Sikkerhed og Frelse: saa,

ligesom Loven ved allern. Forordning af 4. Martii 1690

er skjærpet for den, som stjæler paa Marken Hest, Hoppe,
Stud eller Koe, at den skal dommes til Galgen, ville

'

Vi og ligeledes haVe Loven skjærpet derhen, at hvo

som efterdags befindes al have lydet anden Mands

Heste eller Greaturer paa Marken eller andensteds,

enten ved at skjære Haarene af Man og Rumpe, eller

O For. 26. Oktbr. 1742 og 3. August 1787.
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1760. i> andre Maader, skal betale Eiermanden, imod hvis

^^"^^^^ Villie det er skeet, Creaturets Værdioj og derforuden

for saadan begangen Tyverie dtimmos til Kagen, have

Tyvfe -Mærke i sin Pande og til Arbeide, om det er en

~ Mandsperson, i Jern udi nærmeste Fæstning, og om dot

er Qvindesperson, i Spindehuset sin Livstid \ Hvorefter

Alle og Enhver sig allerund. haver at rette. . Thi byde

og befale Vi hermed Vores Vice- Statholder, Grever,

Stiftbefalingsmænd, Amtmænd, Latigmænd, Præsidenter,

Borgemestere og Kaad, Fogder og alle andre Vedkom-

mende, som denne Vores Forordning under Vort Gan-

cellie-Segl tilskikket vorder, at de den paa behorige

Steder, til Alles Efterretning, strax lader læse og for-

kynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores

, kongelig Residentsstad Kjobenhavn d. 20. Novembr. 1750.

18 Dechr. Reskript til Amtmand Pingel, ang. Assessor

Niels Horrebows Ophold i Island. Christiansborg

18. Decembr. 1750. — Korske Tegn. XXXII, 711-71^.

Frederik den Femte &c. V. ^\ T. Under den iO.

Maji udi næstafvigte Aar have Vi ladet dig ved Vores

Geheimeraad i Vores Gehcime- Gonseil og Ober-Se-

creterer i Vores Danske CanceHie, Os elskel. Herr

Johan Ludvig MoIstQin, Greve til Ledreborg, Ridder p.,

' tilkjendegive, at du havde at bevise forrige Assessor

Niels Horrebow, hvem Vi allern. havde tilladt at begive

sig over til Vort Land Island, for der at anstille mathe-

matiske og physiske Observationer, al velvillig Assistencc

i fornødne Tilfælde, og, som Vi nu allern. have resol-

veret, al han endnu skal forblive der i Landet i 3 Aar,

og at hans herværende Hustrue, med deres Born, med

et af de udi næst tilstundende Aar herfra til bem*'

Irland afgaaende Skibe maa transporteres over til hen-

des Mand, saa er hermed - Vores allern. Villie og Be-

fahng, at du, siden han paa Bessestad skal ikkun have

"O For. 27. Aprii 1771 og 20. Fehr. 1789.
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eet Værelse, og skal end ikke have del for sig selv, 1760.

foranstalter det saaledes, at han, naar hans Hustrue og^T^^^^T^
lo* UGCDl •

Bcirn kommer til ham, foruden det Værelse han haver,

faaer et til og et Kjokken. Og, som Vi ellers allern.

have ladet hannem ved Os elskel. Vores Tilforordnede

i Videnskabernes Societet beordre, at han skal eftersee

Statum civilem et politicum der i Landet, og derom

indgive sin Relation, dog uden nogen Foranstaltning

eller Indretning derom at ^tire, me-n aleneste til noiere

Oplysning og nærmere Resolution: saa have Vi allern.

bevilget, at han, paa det de ham opdragne Forretninger

der i Landet kan have den forventende Frugt og Nytte,

hvilket ikke kan skee saa længe han opholder sig stedse

paa Bessestad alene, maa reise omkring i Landet, for

'at lære at kjende dets Natur og Beskaffenhed og der-

efter gjbre sine Anmærkninger, og at iværksætte hvis

ham, som meldt, er bleven befalet, hvortil du haver at

gjore - ham i slige Tilfælde den fornodne Assistence.

Derefter du dig allerund. kanst vide at rette. Befalen-

des &c. Christiansborg den 18. Decembris n50

Reskript til General- Land -Oeconomie og 18. Decbr.

Commerce-Collegium, ang. Horrebows Reise til

Island. Christiansborg 18. Decembr. 1750, —
Siell. Tegn. LXXVI, 980»'-981.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Udi næstafvigte

O Over-Sekretair Grev Holsteins Skrivelse til Stiftamtmand

Ranizau 14. Jan. 1751 omhandler Amtmand Pingels An-

dragende af7'*«s.M. i Anledning af Reskr. 18. Decbr. 1750,

bvoraf detsaaes, at han er bleven hoilig flembarrasseret» ved

Horrebows Sendelse, da han mente at denne skulde gribe

ind i verdslige Embedsmænds Functioner, som Harboe i

sin Tid i de Geistliges. Over-Sekretairen viser derimod,

at Amtmanden er bleven «embarrasseret uden selv at vide

hvoroverB, da der udtrykkelig var paalagt Horrebow, kun at

iagttage og berette om Tilstanden, men ikke at foie nogen For-

anstaltning. Ober-Sekretererens Brevb. 1751—52, S. 21—24.
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1750. Aar have Vi allerii. bevilgetj at forrige Assessor Niels

4o^^ Ilorrebow maatle med et af de da til Vort Land Island
18. Dccbr.

herfra afgaaende Skibe begive sig der til Landet, for

der al anstille mathematiske og physiske Observationer,

og som Vi endvidcM'c, da Vi allern. have resolveret, at

han skal forblive der i Landet endnu i 3 Aar, have

funden for godt, at hannem skal tilsendes Copier af

alle"" de Projecter, som til eder maatte være indkomne,

angaaende Landets Forbedring, paa det bemeldte Niels

Horrebow samme in loco kunde examinere, hvorvidt

do kunde være muelige og' hvorvidt de kunde tjene

til Hans Maj*" Interesses Befordring og Landets Opkomst,

og derom indsende sin allerund. Relation. Altsaa have

1 al give Os elskel. Vore Tilforordnede i Videnskaber-

nes Societet samme Copier, som de ham haver at til-

skikke, da I derhos have at giv^e bemeldte Videnska-

bernes Societet eders Tanker om, hvad I ellers formene

at der til denne Vores allern. Intention kunde eragtes

at være nyttig. Derefter 1 eder allerund. haver at rette.

Befalendes &c. Christiansborg den 18. Decembris 1750 \

18. Decbr. Rcskript til de Tilforordnede i Videnska-

. bernes Societet, ang. Instruction for N. Horre-

bow paa Reisen til Island. Christiansborg den

18. Decembr. 1750.— Siell.Xegn.LXXVl, 981—983.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Vi have ladet

Os allerund. referere din, Professor Christian Horre-

bowSj til dig, Vores Geheiraeraad i Vores Geheime-

Conseil, Herr Johan Ludvig Holstein, Greve til Ledre-

borg, Ridder p. , under den 9** Decembris sidstleden

afladte Skrivelse, hvorudi du haver forestil! din paa

Vort Land Island værende Broders, forrige Assessor

') Reskr. af s. D. til de Deputerede for Financerne og Til-

forordnede i Kainmer-Collegio af samme ludhold. Sieli.

Tegn. LXXVI, 983»'-9b4.
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Niels Horrebows og hans herværende Hustrues kum- 1750.

merfulde Omslændigheder, og lilh'gemed forcslaael: 18. Decbr.

1) At som hans Hiistrue bærer sin Modgang med

Taahnodighed, i Henseende at hun i lang Tid har.

maal leve separert fra sin Mand, det ogsaa fra hans

Side kunde befrygtes, at han ved sin Landflygtighed

fra Kone, Born og haus anden Familie, maatte omsider

decourageres udi de ham opgivne Forretninger, hun

da maatte komme over til ham, hvorved du, Professor

Horrebovv, efter den Efterretning du derom har er-,

holdt, beretter, at han til Underholdning der i Landet

ei kan komme ud med mindre end. 400 Rdl. — 2) At

bemeldte Niels Horrebow, som for den nærværende

Tid ikkun haver eet Værelse paa Bessested
,
og det

ikke engang for sig selv, maalte, naar hans Kone og

Born kommer over til ham, faae et Værelse til og et

Kjbkken. — 3) At det vilde bhve fornciden, om hans

Forretningjer der paa Landet skulle have nogen ret

Frugt, at han ikke altid opholdt sig paa Bessested,

men reiste omkring i Landet; men da der til Reiser

udfordres Penge, og dertil ikke kan gjcires Regning

forud, hvad de kunde koslOj haver du, Professor Horre-

bow, til Os allerund. indstilt, om Vi allern. ville fast-

sætte en vis Summa aarJie, for hvilken ban kunde aflægge

Regning til eder, hvortil samme Penge var udgivet, da

han paa den Maade kunde have Leilighed til at gjcire

nyttige og vigtige Decouverter til Vores Interesse og

Landets Opkomst. — 4) At ham, i hans kummerlige

Omstændigheder og nedslagne Gemyt , maatte gives

Haab om Vores kongelig Naade, og allern. forundes
Lofte om Employ og Belonning i Fremtiden , hvorved
han kunde gj5res mer© duelig til hvad ham blev

given. 1 Gommission at forrette, og hans gamle Fader

med ovrige Familie kunde lettes i deres havende store

Sorg og Bedrovelse. — 5) At Videnskabernes Societet

maatte befales .at gjore Forslag, hvorledes bemeldte

Niels Horrebow kunde sæltes i Stand til at gjcSre nyttige
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1750. Observationer, og endelig: — 6) At Niels Horrebow

18. Decbr, maatto tilsendes rigtige Gopler af alle de indkomne

Projecler angaaende Islands Forbedring, for at exami-

nere dem, hvorvidt de vare muelige og kunde tjene til

Vores Interesse og Landets Opkomst m. v.

Thi give Yi eder paa enhver af , foranfortc Poster

hermed allern. til Svar: — Angaaende den 1*' Posl, at

Vi allern. have ladet tilskrive Os elsk, Herr Carl Juel

&c. , som Præses for Vores islandske og finmarkske

Compagnie, at foranstalte, at Niels Horrebows Hustrue

og Born med et af Gompagniets Skibe, og om mulig

med det Skib, som for næst tilstundende Aar beseiler

Havnefjord, der skal være nærmest Bessested, hvor

hendes Mand sig opholder, uden Betaling kan blive

Iransportert
;
og hvad den af dig, Professor Horrebow,

for din Broder; samt Hustrue og Born, der i Landet

begjærte Underholdning anbelanger, da ville Vi i sin

Tid derom nærmere allern. resolvere, — ad 2) Angaa

ende de flere begjterte Værelser paa Bessested, da,

som Vi allern. have resolvert, at han skal forblive der

i Landet endnu i 3 Aar, have Vi ladet Amtmanden
paa Island derom saaledes rescribere, som Vi give

oder af hosfcilgende Gopie deraf nærmere at fornemme.

— arf 3) Anlangende at det var fornciden, at det blev

Niels Horrebow tilladt at see sig om i Landet,, for at

lære at kjende Landets Beskaffenhed, og xlerefter at

gjbre sine Observationer, da have Vi Sligt, ved for^

bemeldte Vores allern. Reskript til Amtmanden, tilladt,

men hvad de dertil allerund. begjerte Reiseomkostnin-

• ger angaaer, da ville Vi i Tiden fastsætte, hvad dertil

i saa Fald maa godtgjdres og siden derom give eder

Vores allern. Resolution lilkjende. — ad 4) At bemeldte

Niels Horrebow maatte udi hans bekymmerlige Om-

stændigheder, og til Soulagement for hans Hustrue og

ovrige Famihe, samt for at encouragere ham i hans

Forretninger, gives allern. Lofte om EJmploy og Belon-

ning i Fremtiden, da haver I at tilkjendegive ham, at

1
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naar han udretter Noget der i Landet, ville Vi tage 1750.

det i allern. Erindring. — ad 5) At Videnskabernes 18. Decbr.

Societet maatte gjcire Forslag, paa hvad Maade han
""^""""^

skulde anstille en og anden nyttig Observation, altsaa

er hermed Vores allern. Villie og Befaling, at du, Bi-

skop Harboe, som har reist Landet igjennem, og der

kjender Alting noie, giver Niels Horrebow Anledninger

til nyttige Observationer i de dig bevidste Ting. I,

Professor Horrebow og Professor Ziegenbalg, have at

skrive om, hvad der behoves in Mathematicis
,
Astrq-

noraicis og Physicis; de af eder, som ere Jurister og

Antiqvarii i Societetet, have at give eders Desiderata,

at han ogsaa i disse Poster kunde undersoge, saavidt

muelig kunde være, hvad af dennem forlangedes; og

have de, som ere Medici, ogsaa at give deres Instruxer

quoad Physica et Medica. — og ad 6) Betræffende Gopier

af de om Island indkomne Projecter, da have Vi be-

ordret saavel Vores Rentekammer, som Vores Gene-

ral-Landets-Oeconomie og Gomnierce-Gollegium, at give

eder Gopier af de paa ethvert Sted indkomne Projec-

ter, som I hannem haver at tilsende, for at examinere

dem, om de kunde tjene til Vores Interesses Befor-

dring og Landets Opkomst, med mere samme Vores

allern. Befalingers Indhold, af hvilke eder herhos Gjen-

parter, til eders Efterretning, tilsendes. Endelig haver

I og at tilkjendegive Niels Horrebow, al han paa Island

haver at eftersee Statum civilem et politicum samme-

steds
,

og derom indgive sin allerund. Relation , til

bedre Oplysning, hvad i sin Tid til Landets Nytte,

især anlangende Agerdyrkning. Commerciens Flor og

Istandsættelse, samt flere dertil horende Tings Regule-

ring, tjenlig kan være; hvilket, naar det engang er

indkommen, I derom nærmere allerund. Forestilling

kan gjbre, for at alle disse adskillige Materier enhver

til sit Sted og Departement kan afgives, hvor de nær-

mere undersoges og siden Os allerund. bUve forestillet

til endelig allern. Resolution efter de befindende Om-
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1750. stændigheder. Derefter I eder, for saavidt eder kan

'^^j^^^^ vedkomme, allerund. haver at rette og forholde. Be-

falendes &c. Christiansborg den IS*^' Decembr. 1750.

18. Dechr. Forordning ang. Skilsmisse paa Grnnd af

begaaede Forbrydelser. Christiansborg 18. De-

cembr. 1750. — Ikke publiceret i Island, men optaget

paa Grund af dens Sammenhæng med den oriminelle Lovgiv-

ning, i Henhold ti! Forordn. 24. Jan. 1838. — Siell. Reg. 61,

690»'-691; Qvart-Forr. 1750, S. 136--138; Schou IV, 207.

Forordning, anlangende naar og hvorledes Ægte-

skab maa adskilles i Tilfælde^ hvor Hosboud eller Hu-

striie er strafTet- nied Fængsel paa Livstid.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V., at, da det

ved Danske Lov udi' 3**- Bogs 16^" Gapituls 16*" Arti-

cul og 6*" Paragrapho, saavel som ved Norske Lov udi

3«' Bogs 18^** Gapituls 16''' Articul § 6, allern. er be-

falet, at, om Hosbond eller Hustrue blive befunden i

Tyverie eller nogen anden uærlig Sag, som er halslos

Gjerning, og bliver dog sparet paa Livet af Ovrigheden,

da maa de derfor ikke skilles ad, men Lovene der-

imod ikke taler om de Tilfælde, hvor den Skyldige

bliver hensat udi Fængsel sin Livstid; og Vi derhos

have taget udi allern. Betragtning, at, siden al Hensigt

og Virkning af et .lovligt Ægteskab aldeles hindres og

ophæ.ves, naar een af Ægtefællene indbringes i evig

Fængsel, det da ville blive altfor tungt for den uskyl-

dige Person, ifald den, uden selv at have forbrudt

dertil, skulle see sig alle de Fordele ber<)vet, som

flyde af den lovlige Ægtestand : saa have Vi allern. fun-

den for godt i dette Tilfælde at anordne og befale,

ligesom Vi og hermed allern. anordne og befale, al,

naar Hosbond eller Hustrue bliver indsat i Fængsel for

sin Livstid, da bor den uskyldige Person fortove i

trende Aar, om den Skyldige saaledes er straffet for

nogen uærlig Sag, men i syv Aar, ifald det ikke er
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*

for uærligt, og, om den Skyldige ikke inden samme 1750,

Tid skulde vorde sin Frilied iiijen allern. forundt, da IS. Decbr.

maa det være den uskyldii?« Person tilladt, paa. lovlig

Maade at tiltale den Skyldige til Ægteskabets Ophævelse,

og over samme at hænde Dom til Skilsmisse. Thi

byde Vi og hermed allern. befale Vores Vice-Stalhol-

der i Vort Rige Norge, Vore Grover, Stiftbcfalingsmænd,

Friherrer, Biskopper, Amtmænd. Landsdommere, Laug-

tnænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og

alle andre Vedkommende, som denne Vores Foroi'dning

under Vort Gancellie-Segl tilskikket vorder, at de den

paa behorige Steder, til Alles Efterretning, strax lader

læse og forkynde. Givet &c. Christiansborg Slot den

48*" Decembris Anno 1750.

Kongelig Resolntion ang. OverfSrsel af Rens- 1 75 1.

dyr til Island. Christiansborg 19. Januar 1751. Januar.

— Ifolge Rentekammerets Forestilling 11. Januar 1751 havde

Sysselmand Hans Wiuni og fire andre Sysselmænd foreslaaet,

at til Island maatte sendes nogle Par Rensdyr, «for at forsoge

om de der kunde leve», da de, hvis Forsoget lykkedes, meget

vilde kunne gavne Indbyggerne, hvis Hoavling otte mislykkes.

Stiftamtmand Rantzau meente, at 4 Hunner og i Hanner

burde kjobes oster paa Norge, og i April bringes til Frede-

riksslad, hvorfra de med Compagniets Tommerskibe skulde

fores over til Orebaks Havn
;

Omkostningerne ved det hele

anslaaer han til 40 Rd. — Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 32, Nr. 5.

Vi bevilge alleraaadigst, til et Forsog om Reensdyr

paa Island til Indbyggernes Nytte . kunde være at pro-

pagere, at 3*" Par af saadan Dyr, saasom 2 Hanner

og Å Hunner, maae i Norge kjobes og derfra paa den

anf()rte Maade der til Landet sendes, og kan, saavel

til dets Indkjob, som hvad ellers paa Reisen udfordres,

de anforte 40 Rd., eller hvis dertil maatte behdves,

af Vores Gasse godtgjores. Christiansborg Slot den

Januarii 1751.

I

^
a
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1751. Forordning om tyvagtige Skippere m. v. Chri-
^' sliansborg 5. Februar 1751. — ikke publiceret i

Isiand, men optaget her som horende til dc criminelle Lovhud.

Siell. Reg. 62, 28-29; Original-Aftryk hos Hopffner; Qvart-

Forr. 1751, S. 10-11; Schou IV, S. 211—212.

Forordning, anlangende hvorledes de Skippere,

Styrmænd eller Skibsfolk, som beOndes paa en tyv-

agtig eller underfundig Maade at have forkommet eller

bortvendt det dennem under Hænder betroede Skib

eller Gods, bdr straffes.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V., at, da Vi

med særdeles Mishag have maaltet erfare, hvorledes

der paa en kort Tid iblandt nogle faae af Vore Under-

saatter, hvilke, som Skippere, Styrmænd eller Skibs-

folk lade sig fragte til og fra fremmede Steder, haver

yttret sig en ganske usædvanlig, men tillige hoist straf-

værdig Utroskab, idel de, som efter deres Eed og

Pligt burde med al optænkelig Tilsyn og Omsorg be-

vare den dem anfortroede Ladning, have ikke undseet

dennem for, selv. at være de FOrste til at angribe

samme, og Eiermanden sit Gods og Vare paa en un-

derfundig og tyvagtig Maade at fravende, og del just

i saadanne Omstændigheder, hvor del var Kjobmanden

umuligt med deres Behandling over en Pari af hans

Velfærd at have ringeste Opsigt, hvorved de ei alene

skammeligen have misbrugt den imod dennem viste

Fortrolighed, men endog handlet imod den Redelighed,

som udi Handel og Vandel i Almindelighed udkræves,

og saa hoiligen er fornoden: saa have Vi aUernaadigst

villet være -betænkt paa i Tide at forekomme, at saa

dan Misgjerning ikke eflerdags skal tage Overhaaud,

men kan vorde dæmpet i Begyndelsen, paa del at

den almindehge Sikkerhed ikke derover skal Hde, og

andre Vore troe og uskyldige Undersaatter, formedelst

nogle lidesindedes onde Forhold, paadrages en ubillig

og ufortjent Mistanke. Til hvilken Ende Vi og allern.

have fundet for godt, de anlangende Tyves og utroe
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Tjeneres Straf udgangne Love og Forordninger i dette <751.

Tilfælde at igjentage og -skjærpe, ligesom Vi bg, ved ^e.bv-

denne Vor Forordning,- alvorligen byde og befale, al,

naar nogen Skipper, Styrmand eller Skibsfolk, i Frem-

tiden maatle befindes paa en tyvagtig eller underfun-

dig Maade at have forkommet eller bortvendt det den-

nem under Hænder betroede Skib eller Gods , da

skulle de, forud<^n Igjælds og Tvigjælds Erlæggelse,

samt deres Hovodlodders Forbindelse, saaledes ansees

og straffes, at de skyldig befundne Skipper* og Styr-

mænd skulle dommes til at miste deres Liv i Galgen,

pg de Ovrige, saa mange som derudi have været

Medlijelpere, Medvidere eller Hælere, at stryges til Ka-

gen, have Tyvsmærke i Panden og arbeide i Fæst-

nings-Jern deres Livstid^. Og, paa det al saadanne

Misdædere paa ingen Maade skulle vide dehnem sikkre,

saa forbyde Vi hermed slrængeligen alle og enhver

Vedkommende, under Vor hoieste Unaade, slige bevis-

ligen skyldig Befundnes Mishandling al fordcilge, efter-

give, eller mgd denneni derfor at optinge, men de bor

være foi'pliglet til, det straxen for Ovrigheden al aaben-

bare og angive, paa det Retfærdighed kan skee, og

de Skyldige ved lovlig Omgang, efter Fortjeneste og^

til andre Ligesindedes Exempel og Afsky, uden al

Naade vorde afstraffede. Hvorefter alle og enhver

Vedkommende sig allerund, haver al rette. Thi bydé

Vi hermed og befale Vores Vice- Slatholder, Grever,

Stiftbefalingsraænd
,

Friherrer, Biskopper, Amtmænd,

Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgcmestere

og Raad, Fogder og alle Andre, som denne Vores For-

ordning under Vores Gancellie- Seigl tilskikket vorder,

al de den paa beli(3rige Steder, til Alles Efterretning,

strax lader l^se^ og forkynde. Givet paa Vort Slot

Christiansborg i Vores kongelige Residentsstad Kjbben-
.

havn, den 5** Februarii Anno i75L

O -For. 27. Apr. 1771 og 20. Febr. 1789.

IIL ii. 5 ,
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/'^bl. Reskript til Stiftbefalingsmahd Rantzau, ang.

26rFebrr Formildelse af Straf med Riis til Vand og Brfld.

Christiansborg 26. Februar 1751. — Norske Tegn,

XXXni, 46'>-47.
J

Frederik den Femte &c. V. S. B, T. Et Qvinde-

menneske ved Navn Turider Jensdatter, af Mule Syssel

paa Vort Land Island, haver udi Memorial til Os af
^

5. Septembr. sidstafvigt alleruiid. beklaget sig, hvor-

ledes hui^ skal være falden i den store Synd og For-

seelse, at avle Born Ved en gift Mand, navnlig Gun- t

langer Iversen, af bem*' Mule Syssel, hvorfore hun,

siden hun ingen Midler eller Penge haver at betale
'

' *

med, er efter den saakaldede Store -Dom forfalden i

den Straf, at bor pidskes med Riis paa Kroppen; men '

I

da denne af hende begangne Forseelse er skeed af

Ungdoms Daarhghed udi hendes Alders 17** Aar, og

Ukyndighed om den derpaa fdlgende Straf, saa haver '

hun derhos allerund. været begjærendes, at Vi allern.

ville pardonnere og tilgive hende denne af hende be-

gangne grove Overtrædelse, og hun, som skal være
'

I

af svag og skrobelig Helbred, maa være befriet for at

udstaae denne. Straf, som er 121 Slbg med Riis. Thi

give Vi dig hermed tilkjende, at Vi af særdeles konge-

hg Naade allern, have tilgivet Supphcantinden Turider

Jensdatter forskrevne af hende begangne Forseelse,

saa at hun for den dicteerte Straf maa være befriet,

imod at hun skal sidde paa Vand og Br5d udi otte

Dage. Derefter du dig allerund. kanst vide at rette,

og Vedkommende Shgt til Efterretning at tilkjendegive.

Befalendes &c. Christiansborg den 26^' Februarii 1751.

5. Marts. Reskript til Stiftbefaliiigsmand Rantzau og

Biskop Haldor Brynjolfsson paa Holum, ang.

Kirkers Kjob og Salg. Christiansborg 5. Marts

1751. — publiceret paaAlthinget 1751 og trykt i Althingsb.
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s. A., Nr. VI. — Norske Tegn. XXXIII, 53^^55; Fogtm. V. 1, 4754.

321—322; Uddrag i P. Péturss. Hist.EccI. Isl. S. 91-92. 3, Marts.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Af en din

Biskop Brynjolfsen til Os indkomne allerund. Memo-

rial af % Octobr. afvigte^ Aar, er Os allerund. bleven

forestillet, hvorledes endeel Proprietariér og Kirkeeiere

paa Vort Land Island udi en lang Tid skal have brugt

den Maade, at naar de ere komne udi Gjeld til Kirken,

skal de bortsfelge Godset til en Anden, Biskoppen ganske

uafvidende, saa de ikke siden saa lettelig kan kræves,

ligesom og Kjoberne skal nægte at betale den Gjeld,

deres Formænd burde betale, hvorover Kirkerne ofte -

maa lide stor Skade; desaarsag du allerund. indstiller,

at det allern. maatte befales, at ingen Kirkeproprietarie

maa bortsælge hans Proprietair -Ret uden Biskoppens

Villie og Videnskab, og, om Nogen anderledes haver

kjobt, eller herefter kjciber, samme da skulle være Bi-

skoppen ansvarlig for, hvad Biskoppen paa Kirkens Vegne

kunde have at kræve, og igjen sog,e sin Mand. Da,

efterat Vi af den fra dig, Kammerherre Grev Rantzau,

herom indhentede allerund. Erklæring have fornummen,

at Kirkernes Ret paa Island er af den Beskaffenhed, at

om en Kirkeproprietair end sælger Kirkens Gods, skal

dog den, som samme haver kj5bt, svare til den Gjeld,

som Kirken har tilgode, hvorimod han, ifald han ved

Kjcibet finder sig brostholden, holde sig til den, han

har kjpbt det af, og bliver en Sag
,
imellem dem, saa

at det af Kirke-Eierne i saa Maade for dessen Ind-

komster aflæggende Regnskab ikke er noget onus per-

sonale, men reale, og altsaa ikke sees fprnodent at Bi-

skoppens Samtykke skulde uomgjængehg behoves, for-

end en Kirke -Proprietarius maatte tilstedes at sælge

Kirken med dens Gods. Thi gives Eder nu hermed til-

kjende, at Vi allern. have funden for godt, at det der-
^

ved maa have sit Forblivende, og dermed herefter, Uge-

som hidindtil skeed er, forholdes; men paa det dog Bi-

skopperne paa Island kunne være .vidende om, hvem
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l75i. Kirkeeierne ero, ville -Vi nllorn. liave anordnet og be-

5. Marts, falet, at ligesom ved Frd. af 8. Novembr. 1726 for Vort

Rige Danmark er befalet, at naar nogen af Vore Under-

saatter enten saélger eller kjober en Kirke, skal saavel

den Sælgende som den Kjobende, rndcn een Maaned
4

efter at Kjijbet er sluttet, give det tilkjende baade i

Vores danske Gancellie , saa og for det Steds Biskop,

hvor Kirken er beliggende, under 100 Rdls. Straf til

Sognets Fattige, saa skal det og dermed herefter paa

Vort Land Island forholdes, at na^ir Nogen enten sælger

eller kjober en Kirke der i Landet, skal saavel den

Sælgende som den KjObende være forpligtet, inden en

Maaned derefter, at give det for Biskoppen, i hvis Stift

Kirken er beliggende, tilkjende. Derefter I Eder aller-

und, kunne vide at rette, og ellers at lade det foran-

stalte, al denne Vores allern. Befaling overalt paa ved-

kommende Steder til Alles Efterretning vorder bekjendt-

gjort. Dermed skeer Vor Villie. Befalende eder Gud.

Skrevet paa Vort Slot Christiansborg udi 'Vores kongel.

Residentssiad Kjobenhavn den 5. Marts 1751. .

19. Marts. Forordniiig om Straf for losagtige ftvinder.

Christiansborg 19. Marts 1751. — Siell. Reg. 62,

lU**— 115. — Qvart-Forr. 1751 , S. 15—16; Udtog lios Schou

IV, 213. — see Forordn. 26. April 1755.

. 12. April. Reskript til Langmanå Magnus Gislason,

ang. Parternes Udeblivelse fra Laugthingsretten.

Christiansborg 12. April 1751. — Publiceret paa Al-

tliinget og trykt i Altliingsb. 1751, Nr. II. — Norske Tegn.

XXXIII, 91-93; Fogtm. V. 1, 327-328.

Frederik den Femte &c. Udi allerund. Memorial

I til Os, dat. den 15. Juli n. p. haver du, lillige med

Svend Solvesen, Laugmand for Norden og Yesten paa

Vort Land léland, allerund. forestilt, al den almindelige

- Laugthingsret, som holdes paa Oxeraae der paa Landet

og aarlig begynder den 8. Juli, meer og meer Aar efler
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andel opholdes ved Parternes Udeblivelse, der stoler 1751.

paa den kongel. Anordning af den 9. MajiAo. 1593, hvorudi 12. April,

det er befalet, at Laugthinget skal idetmindste staae 8

Dage, da og nogle af Parterne skal blive ganske borte,

i Tanke at dennem, folgelig Vores N. L, \—4—32 skal

gives Lavdag til næste Lauglhing, hvorved Processerne

utilborlig prolongeres, til Indbyggernes storste Skade,

til hvilken Misbrug imod Loven al faae remederet, du,

saavel som Laugmand Solvesen, allerund. have propo-

ueret: 1) om Vi allern. ville anordne, at alle de, der enten

som Citanter, eller som Indstævnte, have Sager for Laug-

Ihingsretten at fremfore, skulle præcise mode, og an-

melde sfg for Retten med Stævningerne, strax efter at

den er sat den 8. Julii, men at de, som sig ei saaledes

indfaudt, skulle for hver Dag, de siden fra Thinget ude-

blive, betale 1 Lod Solv; og 2) ,
om Vi ligeledes allern.

ville anordne, at der. ikke ved Laugthinget skulle fore-

lægges nogen Lavdag, uden i de Sager, som angaaer

Nogens. Liv, Ære, Lemmer og Frihed, eller og i Eieu;

domssager, men at de andre Sager, som ikke vare af

saadan Vigtighed, skulle strax paa del forste Lauglhing,

hvortil de vare indstævnte, forelages. Thi give Vi dig

hermed tilkjende, al Vi angaaende den forste Post allern.

have funden for godt, at de af Parterne, som inden de
" 3 fdrste Dage, til den 10. Julii inclusive, indfinder sig

ved Althinget, skulle være frie for Boder, men for hver

Dag de længere maatté udeblive skal de bode 1 Lod

Solv, som de Sogende, forend dem stedes at gaae i

Retle, skulle betale til Laugmanden, til lige Deling med
Laugrettesmændene og AllhingsJmset, og de Vægrende
ved Afsigt i Sagen af Laugmændene dertil findes, med
mindre de kunde godtgjore ved lovlig Forfald at have

været forhindrede;, og hvis Boderne ikke paa samme
' Lauglhing blive erlagde , skal Sysselmændene dem
hjemme i Herredet hos Vedkommende inddrive, dog skal

de, som aldeles udeblive, betale 1 Lod Solv for hver

Dag, fra Althinget begyndes til det endes; men dersom
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1751. den aldeles Udeblevne er Citant, skal lian, ifolge Vores

Norske Lovs 1—4— 34, have labt Sagen, lil han stævner

lovligen igjen, og betale den indstævnte Gontrapart, som

modte, Kost og Tæring'. Og betræffende den 2**"" Post,

ville Vi allern., al der til gives Lavdag i alle Sager uden

Forskjel efter Loven, og saa fremt Parterne da skulle

udeblive, efter at dem er given Lavdag til næste Thing

ved en peremtorial Forelæggelse, da skal der i'slige Til-

fælde stricte forholdes efter Vores Norske Lovs 1

—

k—32.

Derefter du dig allerund. haver at rette, crg have Vi

ligeledes herom ladet expedere Vores allern. Befaling

til Laugmand Scilvesen, at det paa lige Maade der i

Laugdiimmet skal forholdes. — Udi det Ovrige indbe

rettes Os af dig allerund., at du denne Vores allern.

Ordre .haver bekommet. Befalendes &c.~ Christians-'

borg den 12. April Anno 1751^.

23. April. Rekript til Videnskabernes Societet, ang.

Eggert Olafssons og Bjarni Palssons Sendelse til

Island. Christiansborg 23. April 1751. —
Siell. Tegn. LXXVII, 179-181.

,^ Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Da Vi af

landsfaderlig Omhu, for Vort Land Island og dets Ind-

byggeres Velstand for saavidt muehgt at see befordret,

saavel ved Videnskabers Forbedring , som ved Agerdyrk-

nings, Gommercies, Manufaclurer^ og andre nyttige Tings

Indretning og Opkomst, samt til at kunne erholde en

nljieSre Kundskab om Landets Art, Natur og BeskalFen-

hed in re physica et astronomica m. v., have aliern.

været betænkt, at ville lade forrige Assessor Niels Horre-

bowj som med Vores allern. Tilladelse er reist over 1^1

•) Beskr. 28. April 1784 § 3 pg 4, jfr. Reskr. 25. Jan. 1754.

Ligelydende Reskript er under s. D. udfærdiget til Laug-

mand Svein Solvason for Norden og Vesten. — Ligeledes

er Gjenpart af dette Reskript tilstillet Stiftbefalingsmand

Rantzau ved Reskr. af s. D., Norske Tegn. XXXllI, 93.
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bemeldte Island, og sig der opholder, reise omkring i ,1751.

Landet for at lære og kjende Landets BeskalTenlied, og 23. April,

derefter at gjore sine Observationer og Anmærkninger,
^'""''^'^'^

som han til eder havde aarlig at indsende, efter Vores

derom til eder under 18. Decembris næstafvigt ergangne

allern. Befalings videre Tilhold og Anledning; men Yi

have nu allern. funden ,'for godt, at lade for"° Niels

Horrebow kalde tiU^age, saa at han med de udi Aar

til Landet afgaaende Skibe kommer igjen herover, hvilket

I hannem haver at tilkjendegive. Hvorimod Vi allern.

have resolveret, udi slig allern. Hensigt did igjen at

oversende tvende her ved Universitetet sig opholdende

islandske Studentere, der nyde Arnæ Magnæi Stipen-

dium, hvoraf den ene, navnlig Egerhardus Olavius, har

gjort sig bekjendt af sin udgivne Tractat de Natura et

constitulione Islandiæ, og den anden, navnhg Bjarne

Paulssen, skal havQ lagt sig efter Medicinen, som Vi

allern. ville at skulle reise allevegne omkring i Landet,

for noie at erkyndige sig om alle Ting, Landets Natur

og Beskaffenhed angaaende, hvortil Vi, foruden at de

-fremdeles og saa længe de forbhve i saadan dem an-

béfalede Forretning, maa beholde bem** Arnæ Magnæi

Stipendium, samt nyde fri Befordringskab paa deres

Reiser, ville lade dennem tillægge aarlig hver 100 Rd.

af Vores Gassa. Saa ville Vi nu have eder Sligt herved •

tilkjendegivel, paa det 1 kunde lade bemeldte 2^' Stu-

dentere kalde for eder, og dennem Vores allern. Villie

lade bekjendtgjore, at de have at berede sig paa, endnu
i Aar med, de bortgaaende Skibe at overreise til deres

'

Fæderneland, der i nogle Aar, efter saadan Instrux, som
I Aar efter andet, efter befindende Omstændigheder,

og som I finde del tjenligt med Vores allern. havende

Oiemærke, saavel til Videnskabernes Forbedring som
.

'

Landets Nytte, baade in .Politicis og in Oeconomicis, have

al tillægge dennem, hver i en vis District af Landet

at gjore deres Observationer og Aninærkninger, som
de aarlig til eder have at -indsende, og Vi derefter ville

•

I H
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i 751 . lade Os allerund. referere. Udi ovrigt ville Vi og

23^Apri^
^^^6'^*^- tillade, al I til en Opmuntring for disse tvende

Personer maa give dennem Forhaabning om, at, naar

det findes de have udrettet deres Ærende til Forndielse,

og til.deres Fædernelands Nytte. Vi da ville have dennem

udi allern. Erindring til videre Forfremmelse og conve^

nabel Befordring. Hvorefter I eder allerund. kunde vide

at rette. Befalendes &c. Ghi^istiansborg Slot Hafniæ

den 23. Aprilis 1751.*

23. April. Reskript til de Deputerede for Financerne

og Tilforordnede i Kammer-Collegio, ang. Hor-

rebows Tilbagereise fra Island. Christiansborg

23. April 1751. — Siell. Tegn. LXXVII, 185-186.

Frederik den Femte &c. Y. S. G. T. Under den

18. Decembris udi næstafvigte Aar have Vi ladet eder

rescribere, at forriee Assessor Niels Horrebov^\ som

udi Aaret 1749 var reisi over til Vort Land Island, for

der at anstille Observationer saavel in Mathematicis
I

som in Physicis, skulde forblive der i Landet endnu i 3

Aar, med videre samme Vores allern. Rescripts Indhold.

Men som Vi nu allern. have funden for godt, at for-

nævnte Niels Horrebow skal retournere med et af de

forsle i dette Aar fra Island hid til Vores kongelige

Residentsstad KjObenhavn kommende Skibe: saa give

Vi eder hermed tilkjende, at Vi allern. have bevilget,

. at til hannem af Vores Cassa maa betales 100 Rd.,

* som enten kan tilsendes hannem med et af de herfra

til Landet afgaaende Skibe, eller betales til hans Bro-

der, Os elskelig Professor Christian Horrebow, imod

') Reskr. af s. D. til de Deputerede for Financerne og Til-

forordnede i Kammer-Collegio, at anvise de ommeldte to

Reisende 100 Rd. aariig hver af Kongens Kasse; et andet

Reskr. af s. D. til Rector og Professorer ved Universi-

tetet befaler, at de skulle beholde Amæ Magnæi Stipen-

dium under Reisen. , Siell. Tegn. LXXVII, 181-182.
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hans Ovittering, al ban samme til hannciji kan remittere. 1751.

Derefter I eder allerund. haver at rette. Befalendes &c."r!!^''

Christiansborg den 23. Aprilis 1751 ^

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Pingel, 24. Aprii.

ang. Sendings- Gods til islandske Haandværks-

Lærlinge- Khavn 24. April 1751. — Bekjendtgjort

paa Aithinget 1751 (Althingsb. Nr. xii). — Rentek. Isl. og

Færo. Copieb. Litr. K, Nr. 583.

Da Præses og Dirccteurerne for det islandske Gom-

pagnie, i Anledning af den fra nogle Islændere, som

her til Staden ere udsendte for at lære adskillige Pro-

fessioner, indkomne Ansogning,' at maatte tillades saa

meget i Landets Vare aarlig at faae udfort, som til

deres behcivende Klæder er fornoden, udi Skrivelse af*

7^' bujus, have tilmeldet os, at deslige Haandværks-

drenge fra deres Venner i Island kan lade sig tilsende

af islandske Vare: Hoser, Troier og Vadmel, som de

* til nodtorflig Brug for denj selv, saa længe de slaae i

Lære, nodvéndig. behove, og de ikke dermed af deres
^

Læremestere desuden blive fournerede, saa ville Herr

Amtmand Vedkommende, nemlig: Brandur Jonsen, Jon

' Jonseu, Thorberger Jonsen
,

Bjorn Einarsen, Hogen

Magnnsen, Torchil Jonsen og Wigfus Hannesen samme

? betyde. Vi forblive &c Rentekammeret den 24.

Aprilis 1751.
^

^ Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau, 27. April.

ang. Forbud mod udenlandsk Press-Tobak. Chri-

stiansborg 27. April 1751. — Bekjendtgjort paa Al- ^
.

,1

) Over-Sekreiair Holsteins . Skrivelser til Amtmaud Pingel,

det islandske Compagnie og Cominerce-Collegiet, -'"gaaende

Horrebows Tilbagekaldelse. — Ober-Sekretererens Brevb.

1751—52, S. 142—146.

4
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1751. thinget 1751 og trykt i A'Itliingsb. s. A. Nr. VI. — Renlek.

^--^-^ Norske Exped. Prot. 6, 104—105
27. April.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. SomYi allern.

til det almindelige Bedste, og af særdeles hdikongelig

Omhu og Naade for Vore kjærc og Ir^oe Undersaatter

udi Vort Land Island
,

forlængst udi denne Vores kon-

gelige Residentsstad have ladet indrette en Press-Tobaks-

Fabrique, paa det de derfra alle Tider med forsvarlig

og god Tobak kunde vorde forsynede, og det islandske

Gompagnie er forbunden Landet med den behovende "

Press-Tobak ,fra denne Fabrique at forsyne, ligesom og

Vedkommende ere og alle Tider skal blive tilholdne

sammcr Tobak af forsvarlig Bonitet at forfærdige: saa

'
' er hermed Vores allern. Villie og Befaling, at ingen

anden, end bemeldte her i Staden forarbeidende og af

Gompagniet didsendende Press-Tobak, maa i Island af

Nogen indfores, bruges eller haves, under Varenes Gon- -

fiscation og anden viJkaarlig Straf
;
og haver du dette

Vores allern. Reskript overalt der i Landet til Alle og

Enhvers Efterretning at lade bekjendtgjare. Dermed &c.

Skrevet paa Vort Slot Ghristiansborg udi Vores konge-

lige Residentsstad Kjobenhavn den 27. Aprilis Anno 1751.

27. April. Kongelig Resolution ang. Press-Tobak, samt

om Krone-Mynt. Christiansborg 27. April 1751.
— I Anledning af Andragende fra det islandske Gompagnie,

om et almindeligt Forhud mod udenlandsk Press-Tobak. da

Afsætningen af den kjobenhavnske Press-Tobak, som forben >
var 5—600 Kister, var i Island aftaget saaledes^ at nu kun

requireredes 233 Kister, og af de i forrige Aar opsendte 539

Kister stod Halvdelen usolgt; fremdeles androg Gompagniet,
;j

at uagtet det fra 1743 af bavde aarligen sendt til Island 4000
'

Rd. Species og 5000 Rd. Croner i Penge, requireredes nu re-

spective 5000 og fiOOO Rd., hvilliet ansaaes at være ufordeel-

r agtigt for Handelen, da der kun skulde være Brug for Penge
'

i Island til Indbetalinger i den kongelige Kasse, hvilke Ind-

betalinger ansloges til omtrent 2000 Rd. Species aarlig, men ^
opfortes af Landfogden i Croner med GVa 7o Lage, saa at den
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Avance, som den kongelige Kasse havde iiaft 'paa indsendte 1751.

Species fra Island, liavde i de sidste 15 Aar l5un udgjort 473 ^-^-^-^

Rd. aarlig efter Middeltal (Forestill. 19. April). — Bekjendtgjort

paa Aitliinget 1751 (Altliingsb. Nr. x). — Rentek. Norske

Relat. og Resol. Prot. 32, Nr. 39.

Vi approbere allern., at- Stiftamtmanden lader for

Indbyggerne i Island bekjendtgjore, at ingen anden end

den her i Staden foi^arbeidende og af Gompagniet did-

sendende Press-Tobak maa der i Landet af Nogen ind-

fores, bruges eller Laves, under Varenes Conliscalion

.

og anden vilkaarlig Straf, saaledes som det til hannem

derom opsatte, og af Os allern. underskrevne, Reskript,

videre indeholder. — Ligesom Vi og allern., til Lettelse

for Landets Indbyggere og for at befordre Gompagniet's

gjorde Forslag, bevilge, at de til Vores Gassa der i

Landet svarende Penge- Afgifter, som udi Species ere

ansatte, maae .af Landfogden, saaledes som det hidind-

til for en Deel skeet er, herefter tilsanimen'udi Croner,

med den derpaa efter Taxien beregnende Specie-Lage,

modlages; dog at Gompagniet for indeværende Aar er

betænkt paa, Landet med de behovende Species at

forsyne, og kan da imidlertid, i Anledning af deres

Forslag, af Vores. Rentekamnier med Vedkommende

corresponderes , om ikke Species Henforsei til Island

herefter ganske kunde oplicire, saa at. alene Croner did-

sendes, saa og, om det som Indbyggerne af denne

Mynt for den tilkommende Tid behovei;, kunde forud,

til bestandig Efterretning for Gompagniet, til en vis og

da hvad Summa aarlig, være at fasisætte. Ghristians-

raad og General -Procureur B. W. Luxdorph,

ang. Oversættelse og Udgivelse af de Island

vedkommende Love, Anordninger og Reskripter.

borg Slot den 27. Aprilis 1751.
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1751. Fredensborg den 30. .April 1751. — Siell. Tegn.

30. April. LXXVII, 209«'"212; Uddr. hosFogtm. V. 1, 332-333-

Frederik den Femte &c, V. S. B. T. Vi have ladet

Os af din Kammerherré" Greve Rantzaus til Os under

d. 18. Decembr. a. p. indkomne allerund. Forestilling

referere, at, som der paa Vort Land Island efter ad-

skillige Love i visse Tilfælde skal diimmes, da der ere

nogle, i hvilke den islandske Lov, nogle hvorudi den

norske, og atter andre hvor Stor-Dommen ere fore-

skreven Dommerne til Regel og Rettesnor, til hvilke

adskillige Love endnu kan regnes endeel kongelige

allern. Reskripter og Forordninger, saa findes dog der-

imod derved den Mislighed, at endeel Reskripter ei ere

udi Trykken udkomne, saa at en Dommer lettelig kan

undskylde sig med Uvidenhed, foruden at der "ere saa

faa Exemplarier til af den islandske Lov, at det tilsidst

er at befrygte, at den ikkun som en Curiositet bliver i

de Lærdes Bibliothequer at antræffe, da en almindelig
-

Lov dog bcir for Alle og Enhver være almindelig ; hvor-

til ogsaa kommer,- at der ei heller af^den islandske

Lov eller Stor -Dommen skal være udkommen nogen

tilforladelig Dansk Oversættelse, hvoraf nodvendig flyder,

at Vores Haiesleret, der in ultima instantia skal domme
i islandske Sager, ofte kan fattes Oplysning om de

Love, efter hvilke dog skal dommes, og som varierer

formedelst Landets particuhere Omstændigheder, paa

hvilke de af Os eller Vore kongelige Forfædre udgivne

Reskripter have deres allern. Henseende; efter hvilke

foranforte Omstændigheder du til Os allerund. haver

indsliU, om der ikke, til Justitiens bedre Pleie paa Is-

land, et for Eftertiden nyttigt og til dette Lands Tai-v

' tjenligt Arbeide kunde iværksættes, derudi bestaaende,

at alle Island vedkommende Love og Forordninger samt

Reskripter ogsaa kunde blive publici juris og ved Tryk-

ken Alle og Enhver, paa den af dig. Kammerherre Greve

Rantzau, allerund. proponerte Maade, bekjendte. Thi
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give Vi eder hermed tilkjende: — 1] at du, Justilsraad 1751.

Luxdorph, som General-Procureur, skal være Kammer- 30. April,

herre Greve Ranlzau til delte Værks Fortsættelse be-

hjelpelig. — 2) bevilge Vi allern., at af Vores Gancellie

og Archiv-Secreterer maa gives eder Communication

og Udskrifter af 'hvis til dette Værks Istandsættelse kan

bekommes af Vores Danske Gancellie. — 3) bevilge Vi

ligeledes allern. , at alle forommeldte Island vedkom-

mende Love
,
Anordninger og almindelige Reskripter -

paa Dansk og Islandsk skal i Trykken udkomme, og

at det maa være eder allern. tilladt, til Oversættelser

at fuldfærdige, at betjene eder af islandske Studentere,

til hvilken Ende Vi ogsaa under denne Dags Dato allern.

have ladet rescribere Os elskel. Johan Ghristian Kali,

Professor Hebreæ linguæ ved Universitetet i Vores kon-

gelig" Residentsstad Kjdbenhavn, og Bernhard Moll-

man &c., at udnævne eder nogle iblandt de herværende

islandske Studentere dertil dygtige og bekvemme Sub-

jeeta; men som det af den fra bemeldte tvende Pro-

fessorer om afg. Professor Arnæ Magnæi Legato ind-

hentéde Underretiiing fornemmes, at Skiftet efter ham

endnu ikke er kommen til Endelighed, og at dette Le-

gati Tilstand er dem, som nuværende Legati Guratoribus,

ubekjendt, at de ei kan sige hvor mange Stipendiarii

der^if kan underholdes, saa kan paa den af dig, Kam-

merherre Greve Rantzau, allerund. foreslagne Bel(5nning

for disse islandske Studentere nu forhaanden ^ei noget

resolveres. — 4) ville Vi allern., at du, Kammerherre

• Greve Rantzau, lader requirere fra Vore Betjenlere paa

Island, Lav-" og Sysselmænd, de Forordninger og Re-

skripter, som de maatte i Hænde have^ da du selv, .

efter yderste Formue, haver at soge at completere

samme af det dig allern. anfortroede Stifts-Archiv; — og

5) hvad Omkostninger og Trykkerion til delte Værk,-

naar det kommer dermed saavidt, anbelanger, da skal

detj,e Værkj ligesom alle andi-e Vore kongelige Forord-

ninger, ved Dirécteuren ved Vores Bogtrykkene til
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1751. Trykken befordres. Derefter I eder allerund. haver at

^^^''^^^IJIJp'
rette. Befalendes &c. Fredensborg d. 30. Aprilis 1751.

I
P

Reskript til Rector og Professores vedKjo-

benhavns Universitet, ang. en Udgave af de for

Island givne Love. Fredensborg 30. April 1751.

— Siell. Tegn. LXXVII, 217 ; Rubr. hosFogtm. V. 1,333.

Frederik den Femte &c. V. B. T. Da vVi,M Anled-

ning af en af Os elsk. Otto Manderup Greve af Rantzau

&c. Os allerund. gjorte Forestilling, allern. have funden

, for godt, at alle Vort Land Island vedkommende Love,

Forordninger og almindelige Reskripter udi det danske

og islandske Sprog i Trykken skal udkomme, og at Os

elskel. Justitsraad Bolle Willum Luxddrph, som Vores

General -Procureur, skal være bemeldte Kammerherre

.
. Greve Rantzau til dette Værks Fortsættelse behjelpelig;

.til don Ende Vi allern. have bevilget, at de lil Over-

' sættelser, som i saa Maader kap behoves, maa betjene

sig af de ved Academiet værende islandske Studen-

tere, som .dertil kunde eragtes bekvemme: saa er her

med Vores allern. Vilhe og Befahng, at I udnævner

nogle af de ved Academiet sig opholdende islandske

Studentére^ som I kjender af den Capacité, at de

med de i saa Fald behøvende Oversættelser kan gaae

for"'' Kammerherre Greve Rantzau og Justitsraad Lux-

dorph tilhaande. Dermed &c. Fredensborg den 30.

Aprilis 4751.

. 1. Méi. Rentekammerets Instruction for Skule Ma-

gnusson som Landfoged i Island. Khavn 1. Mai

') I Anledning af dette Reskript udnævntes til det forelagte

'

Hverv Studenterne J6n Eiriksson (senere Conferentsraad

og Deputeret) og J6n Arnason (senere Sysselmand i Snæ-

fellsnes Syssel og Forfatter af <iden islandske Rettergang«),

jevnf. Nord. Tidsskr. for Oldkynd. 3, 141.
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1751. — Original i afg. Biskop Steingrim Jonssons Haand-

skriftsfimling paa Stiftsbibliotlieket i Island; Afskril't i «Kam'

mer-CoIlegii Ordre» (Copiebog over Rentekammer-Breve 1749

— ITiil) i Landfoged-Arcbivet i Island, s! 42—56. — Uddrag

publiceret paa Altbinget 1751 og trykt i Althingsbogen s. A.

Nr. X (§§ 1, 3, 7, 8, 12, 13 og 16).

Instruction, hvorefter Laudfogden Schule Magausen

udi Island sig udi den ham allern. anbelroedc Betjening

indtil videre haver at relle og forholde.

1) ^ Landfogden haver aarlig at oppebære de

slaaende Afgifter af Sysseler, Klosterne og Forlehnings-

Jorderne, efter Forpagtning og Oinb,udsbrevene, saavel

som den faldene Landskyld og Leier/ Skatter, Tiender,

Gjeftolde og anden Afgift udi Redepenge, Fisk, Vadmel,

Hoser og andre Species, saa og kongelig Rettighed med

Riishesler, Frimænd, HloUer og Mandtalsfisk, samt Mands-

laan paa Hans Kgl. Maj*' femten Inventariibaade, med
hvis videre H. M' (med) Rette tilkommer, som Enhver

er pligtig in natura at gjelde og give, eftersom sæd-

vanligt været haver,, og ikke derover i nogen Maade

besværge Bonderne og Husmændene nied flere Mands-

laan end til foreskrevne Invehtarii-Baader behoves, eller

Landets Indkomsit af Specie-Rigsdaler, Smor og Fisk at

omvexle, videre end hidindtil med Smdrrel og Fride-

L£indskylden brugelig haver været, naar Bonden det

behover, saa at hverken Bonden eller andre Vedkom-

mende forurettes, saafremt det ikke skal komme paa

hans Ansvar. Skulde ellers B(3nderne, eller andre Ved-

kompiende, som enten Landskyld er, Leier, Skatler,

Tiender, Gjeftolder, Riisheste eller Mandslaan haver at

svare og betale, derimod sælge og forhandle deres

Fisk og andre Vare tilKjobmanden 'eller Åndre, forend

de til Landfogden have gjeldet og betalt hvis de til

Hans Kgl. Maj* bcix gjelde og betale, eller de skulde

understaae sig at sælge de bedste Fisk og beholde den

^) jevnf. Instruction for Landfoged Wulf, 2G. Juni 1717, S 1.
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1751, sletteste tilbage udi H. K. M*' Rettighed at levere, da

1. Mai, niaa det dennem ingenlunde tilstedes, efter derom til-

forn udstedte hciilovlig Ihukommelse Kong Christian den

. Fjerdes Forordning af 23. Åprihs 1596, hvorover han

alvorlig haver at holde, at hverken Indbyggerne deres

Gods saaledes afhandle, eller Kjobmændene slig Handel

. at bruge, til hvilket at hindre han og selv skal være

overværendes den Dag Kidbmanden Landskyldefisken

modlager; og ligeledes slrax ved Skibenes Ankomst al

tilstille Kjobmændene en Specificatipn, over hvis i hver

Dislrict ydes og gjeldes bor, for derefter at observere

og oppebærge af Bonderne, naar de med deres Fisk

fremkommer, hvad de bor i kongelig Rettighed *at svare,

og ellers behorig Anstalt gjore, at Alting rettelig og

betimehg til sit rette Dislrict eller Kjobstæd vorder

indleveret. Ligeledes skal. han og, den Dag Kongens

Skibsabatte og Mandtalsfisk udi Kjobstæden indleveres,

selv være tilstede og overværendes, for at iagttage, at

al ,den Fisk, som for gode og forsvarlige Kjiibmandsvare

kan ausees, til Kjobmændene bliver leveret, og af dem
uvægerlig imodlaget, paa det de ikke, som hidindtil

skeet er, skulle have Leilighed deraf at vrage eller gjiire

saa megen Udskud som dem sjunes, der alene er^til

Tab for Hans Maj*' Cassa. Den af Mandtal- og Skibs-

abattefisken paa alle Districter skeede og i Behold

værende, Udkaslfisk haver Landfogden, saavidt samme
ikke behoves til Vidoes fattige Lemmer og de dervæ-

rende Tjenestefolk, slrax at see efter Landtaxten afsat.

Og samme derefter at beregne, paa det ikke, som hid-

indtil skeet er, den til Bedærvelse skulde henligge og

siden være uafsættelig. — 2) For det Smor, som af

' Vidoes Inventarii-Qvæg samles, item for de Lax af

Edleraaen, Kjobmændene ikke imodtager, men ved

Auclion bortsælges, i lige Maade for det udi Landskyl-

den aarlig betalte Fride-Qvæg, haver han aarlig at af-

lægge reen Regnskab, som prompte Betaling, da det

fra Falke-Leveranc.en overblevne Qvæg fetaaer og ligger
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for hans Regning; men for Oxehuderne ' og Lamme- 1751.

skindene af det Qvæg, som til Falkene er slagtet og 1- Mai.

paa Auction bortsælges, beregner han Belobet som

sædvanlig. — 3) Da det uvisse Sagefald allern. er

overladt til Sysselmændene for 131 Rdlr. Specie, saa

haver han samme aarlig til Indtægt at beregne, da ingen

Restance tilstedes, og hvad strandede Skibe, arvelost

Gods og forbrudte Boeslodder angaaer, da bliver hver

Aar ved Regnskabet med Landslhingsskriverens Extract

af Landsthingsbogen at bevise, enten deraf noget er

falden eller ikke. Naar ellers Sligt, som H. K. M* alene

er forbeholden, forefalder, haver han at see det af ved-

kommende Sysselmand uden nogen Decourt forderligst

inddreven, og derefter for Belobel Regnskab al aflægge.

— 4)^ Hvis Bekostning paa H. M*' Falkes Indkjiib og

derved fslgende sædvanlige Omkostninger, baade i

Landet og til Udforselen anvendes, betaler Landfogden

udi danske Croner, uden nogen Opgjeld paa Specie at

blive godtgjort, efler riglig Regnskab og Falkefængernes

samt Reise-Falconerens Qvittering, hvorefter over Be-

Icibel en Regning forfattes,^ som med det Skib Falkene

udgaaer, til Kammeret indsendes, ligesom af bemeldte

Regning Herr
. Geheimeraad og Oberjægermester von

Gram aarlig en ligelydende Gjenpart vil tilstilles. —
5)® Hvad sig de aariige staaende og sædvanlige Be-

naadinger, Linninger og andre Udgifter angaaer, item

Tjenestefolkene og de fattige Lemmer paa Besseslæd

og Wed5e, hvilke sidste aarlig er godtgjort indtil 317

Rd. 72 Sk., da nyder Enhver, efter de Landfogden til-

stillede Grediliver, hvad dennem forhen haver værel

tillagt, hvis Belob Vedkommende til rette Tid betales,

da samme efter rigtig Regning og Qvittering udi hans

Regnskab til Udgift passerer. — 6) For al Indtægt og

Udgift aflægger Landfogden aarUg rigtig Regnskab, og

') Jfr. Wulfs Instr. § li.

jfr. Wiilfs Instr. §10.

///. B. O
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1751. beviser Indtægten, saavidt skee bSr, med Jordebogen,

1- Mai. Mandtals-, Hlotler-, Tiende- og Gjeftolde-Bbger og andre

^^tilstrækkelige Beviser, som inden vedkommende Retter

vil examineres og af Amtmanden attesteres, forinden

- de ved Regnskabet imodtages. Ligeledes vil Udgiften

med Vedkommendes Attester, Regninger, Qvitteringer

^

og andre deraf dependerende Beviser, hvilke, saavidt

skee bor, af Amtmanden, som for er meldt, vil atte-

steres. Han slutter sit Regnskab til ethvert Aars Ud-

gang, og leverer det til Amtmandens Attestation, i det

seneste- inden paafdlgende Martii Maaneds Udgang, samt

lader hosftilge en Copie deraf, som udi Amtet bevares.

De Antegnelser, ham ved Skibenes Ankomst tilstilles,

lader han, saavidt Amtmandens Erklæring derpaa re-

quireres, strax afskrive, besvarer dem. fc^rst selv, og

siden leverer .dem til Amtmanden, som ' sin Erklæring

derpaa til videre Afhandling meddeler. — • 7) Ved

Restancernes Beregning og dets Registere, som de udi

enhver Landfogeds Tid er paakommen, haver han at

fcilge den Orden hans Formænd brugt haver, og

i BcsynderHghed see derhen, det, efter den inde-

værende Aar lioldende generale Examinalion over de

til Dalum udestaaende Restancer, ingen nye paakommer.

I lige Maade, at han strax seer de formuende og udi

Restance staaende Debitorer tilholdene, det de forder-

ligsl, om ikke i Mindelighed, da ved lovlig Exsecution, ^

at gjore Hans Maj*" Gassa Fyldest. Og haver han at

vigilere, .dot Alle og Enhver prompte og udi rette Tid

betale de kongelige Afgifter, og at, hvis som dog maatte

blive til Restance, det næstfolgende Aar vorder ind-

dreven, paa det deraf ei Noget skulde blive inexigibel,

som omsider paa Vedkommendes Ansvar, der Inddri-

velsen maatte have negligeret, vil falde; hvorom videre

til Kammer-CoUegii til Landfogden ergangne Skrivelser

af 18. Aprilis og 9. Maji 1750 refereres* og haver shge

modtvillig Udeblivende derved ikke alene forbrudt

deres Forlehning, men Landfogden haver endog samme

I
•
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Strax for Amtmanden at anmelde, paa det, efter fore- 1751.

gaaende Sequestratlon, Auction over de pantsatte Jor- 1- Mai.

der kan berammes, som forud til Liebliabernes Efter-

retning vil bekjendtgjores, da derefter for Capital og

paalcibne Renter soges Betaling, hvorom Kammer-

Gollegii Skrivelser af 23. Maji 1722, 22. Maji 1728 og

26. Martii 1735 tydelig omformelder. — 8)^ Og paa det

Hans Kgl. Maj*" Intrader herefter kan være udi fuld-

kommen Sikkerhed, da haver han at see derhen, at

naar Noget bortforpagtes, være sig Syssel- Kloster-

Ombuds- eller de bedsté Leie-Jorder udi Guldbringe

Syssel, at vedkommende Forpagtere og Leilændin-

ger, forinden samme af dem tages i Forvaltning,

strax stiller suffisant Gaution , baade for den aar-

lige Afgifts rigtige Betaling, og Bygningernes, eller Jor

dernes tilborlige. Vedligeholdelse, hvilken Caulion der-

efter udi Herredet, saavel som siden paa Landsthinget,

thinglyses, og in Originali til Amtmanden indleveres.

Men Landfogden holder en Copiebog over slige Cau-

tioner, til sin egen Efterretning i foryodne Tilfælde.

Ligen Gaution maa imodtages med Reservation eller

paa nogen Tid, men bcir stilles paa Livstid, eller indtil

Forpagtningen lovlig opsiges og Hans Maj*' Prætensioner •

cesserer. — 9)- Hjemmebygningen og Nedskrivningen

af Guldbringe Syssel og Mosfellsveit skeer af Landfog-

den paa sædvanhgt Sted paa Bessestæd, hvor Amtman-

den residerer, udi Amtmandens eller hans Fuldmæg-

tiges Overværelse; og naar Noget bliver vacant og

skal bortfæstes, haver Landfogden at tilsee, at dertil

ingen udygtige eller uvederhæftige Beboere antages,

siden han i slig Fald for Afgiftens Betaling selv bcir

indeslaae og svare; hvorefter deslige Jorder med Amt-

mandens Forevidende af Landfogden bortfæstes, ifdlge

Kammer- GoUegii Skrivelse af 11** Junii 1740. —

') jfr. Wulfs Instr. § 2 i Begyndelsen.

^) jfr Wulfs Instr. § 2.

c 6*
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1751. iO) Naar nogen af de fattige Vidoes Hospitals -Lem-

1. Mai. mer ved Dbden afgaaer, skal Landfogden Ingen uden

Amtmandens Villie og Videnskab indsætte, hvorfor han

haver at gjore Forslag paa de meest trængende og

vennelose. Skulde nogen af Lemmerne efterlade sig

Noget, da Iienfalder samme til Klosterets Vedligehol-

deise, efterdi ellers Ingen maa tage Arv efter Hospitals-

lemmer , hvorom udi Regnskabet gjiSres behorig Foi^

klaring. — 11)^ Og som han ved lovlig Sjun har

modlaget Hans Maj*' 15 Inventarii-Baader, saa haver

han paa det noieste at have Indseende med, at de udi

god brugbar Stand vedligeholdes, og at Formændene

dermed paa forsvarlig Maade omgaaes, saa at derpaa,

'

som hidindtil skeet er, ikke saa store Reparations-Om-

kostninger aarlig skal foraarsages, som undertiden over-

gaaer al Skibsabatters-Indkomsterne, til Hans Maj** In-

teresses utilladelige Tab; til hvilken Ende aarlig ved

Skibs-Udgjorsels- Regningen noiagtige Beviser og For-

klaringer, i Henseende til de udtagne Materiaiier, dessen

Forbrugelse, samt hvis videre af Udgjorselen depen-

derer, aadig bor fremlægges, og med Amtmandens

Attest om dessen Rigtighed være forsjunet. Landfogden

• bor ligeledes aarlig udi rette Tid at besorge det Baa-

dene bUver besatte med de dygtigste Formænd, som

kan erholdes, og for det dem anbetroede Skib kan.

være ansvarlig, samt dygtige Sofolk og ikl^e uduelige

•Drenge, paa det Formanden ikke skal gives Leilighed

' derover med F6ie at klage; og ligesom det ikke tillades, at-

nogen af Hans Maj*' Skibe udi Værktiden (re/^. Værtiden)

slaaer oppe, mens alle til Soes udredes, hvorfore og

ved'Skibs-Ud^orselen iagttages, at de, som Forlehninger

nyder, svarer een Mand i 'Værktiden til at roe paa

Hans Maj'* Baade. Saa h6r han og med mueligsle

Omhue at besorge, det Bcindernes egne Baade ogsaa

sciger Soen, og ikke formedelst Mangel paa Mandskab

O jfr. Wulfs Instr. § 5.



Instruction for Landfogden. 85

slaaer i Land; da denneni i saa Fald med de dygtigste 1751.

LosgjængerCj som findes, kan assisteres, paa det Alle 1- Mai.

kan nyde Deel i Guds Velsignelse, nasir Fisken tilfalder.^^"^"""*^

Og skulde da nogen Tvistighed om Mandslaan entstaae,

al Nogen formener sig fornærmet, vil Sligt for Amtman-

den anmeldes, som samme efter Sagens Beskaffenhed

afhandler, samt foier de Anstalter, at Kongens Baade

bringes til Soes og Baadene conserveres. — 12!)^ Paa

det han og kan vorde underrettet om Landets Tilstand,

saa bor enhver Sysselmand til hanaem at indlevere en

Beregning, over hans anbetroede Syssels ganske Ind-

komst, hvorledes enhver Bonde er lagt udi Skat, Tiende

og Gjeftold, til Efterretning, om mere af Bonden skulde

fordres end han bor at svare; det samme skal og hver

I
Kloster- og Ombudsholder være pligtig at ^(5re; og

belangende Proprietarierne, da vil ved Sysselmændene

optegnes, hvad deres J6rder kaldes, som de selv beboe,

' og hvad Dyrheden derpaa er, samt hvad de og deres

Leilændinger kan tiende af deres Losefæ, hver for sig.

Skulde Nogen af dem understaae sig Noget at fordolge,

og det ikke udi Alt eller rettelig anfdre, .haver Land-

fogden sig derom noie at erkyndige, og derpaa soge

lovlig Beviis, som til os vil indsendes, paa det de

Skyldige derfore vedborlig kan blive anseet, hvilket

^ for Vedkommende forud vil bekjendlgjores.— 13) Land-

fogden bor noie at være underrettet om ethvert Klosters

Ombudsjorder samt underliggende Bondergaardes le-

vende og dode Inventarium, paa det han udi forekom-

^ mende Tilfælde kan vide alt det, som derved med
Rette f(ilge bdr, al ingen Disputer ved Forandring af

Forpagter skulde forefalde, eller ugrundede Prætensioner

formeres, naar en ny Forpagter tiltræder; til hvilken

Ende han om den manglende Efterretning af vedkom-

mende Sysselmænd haver at lade sig tilstille en lovlig

Synsforretning og fuldkommen Jordebog, da det lige-

' o jfr. Wulfs Instr. § 4-

I
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nSI. ledes er hans Pligt, saavidi mueligfal have Indseende

1. Mai. med Forpagterne, al alle jTing- holdes udi tilborlig

'^^^
Stand og vedlige, saa at Intet frakommer eller forringet

vorder; hvorfore han og, saa ofte en Forpagter afgaaer,

haver at lade sig tilstille Åcten beskreven, paa det vides

kan, om fornoielig Aabod skeet er; om levende eller dode

Inventarium, Huse og Gaarde holdes vedlige; item, om

de under Forpagtningen sorterende Leilændinger besid-

der Jorderne forsvarlig : AU til Efterretning saavel for ham

som Efterkommende, som paa det Hans Maj*' og Kronens

Gods ikke skulde forfalde, olier formedelst Skjodesloshed

komme udi Vanrygte og siden ikke kan hjelpes. De

som herudi findes forsommelige
,
og ikke efter Land-

fogdens Advarsel bedre sig, angives for Amtmanden til

videre Foranstaltning. — 4 4) De til Amtet og hans

Formænd udgangene Kammer-CoUegii Ordres, som ikke

alle udi denne Instrux har kundet inscreres, men dog

tjene til Landfogdens horsommeligste Efterlevelse, haver

han paa det allernoieste at fc>lge, og lade sig Ijene lil

ligesaa fuldkommen Efterretning, som om de her Ord

fra Ord vare i^'entagne, for saavidt de ikke af nyere

er ophævet; og iovrigl, efter hans allerund. aflagde

Troskabs-Eed, som Hans Kgl. Maj" forbunden Lajidfoged

og tro Husholdere, sit Embede saaledes at forestaae,

som han i sin Tid agter at lil- og forsvare. — 15)Naar

der kunde forefalde saadanne Casus, som kunde ge-

raade Hans Kgl. Maj*' hoie Interesse til Fornærmelse

eller Tab, haver Landfogden samme for Amtmanden

at anmelde, og med hinanden overlægge, hvorledes

Shgt enten aldeles kan remederes, eller hvad derimod

for bedst og notleligst maatle eragles at blive foran-

staltet, hvorefter de da desangaaende deres Relation

og Forslag til Rentekammerets videre Resolution con-

junctim indsender. — 16)^ Og vil vi hermed, paa
' meerh()istbemeldte Hans Kgl. Maj*' Vegne -Alle og En-

jfr. Wulfs Instr. $ 12.
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hver, som til Hans Kgl. Maj* nogen visse og uvisse Ind- 4751.

konisler, efter som forskrevet staaer, ere pligtige
"^^""^yiaT

udrede, og derfore Rigtigbed at gjore, have tilholdl, at

de samme, saaledes som hidindtil og indtil anden Foi^-

andring maatte gjores, efter ' Joi'debogen og Loven til

rette Tider ^elder og udgiver, samt ellers at være

Landfogden horig og lydig udi hvis han Hans Kgl. Maj[*

fremdeles skal beregne og til hoistbem*" Hans Kgl. Maj"

Interesse maatte finde fornoden, saavidt det Landfogdens

Bestilling er vedkommende. Og paa det Indbyggerne

herom kan blive underrettet, haver han denne Instru-

^ etion, saavidt Indbyggerne deraf behove at vide og dem

vedkommer, paa Althinget for menige Thingsogende at

lade oplæse og udi Protocollen til deres Efterretning

lade indfore, ligesom han og en Gjenpart til Amtman-

den haver at overlevere, for at vide hvad Landfogdeu

hcrudi befales at efterkomme, og hvad Amtmanden er

vedkommende at holde over. Rentekammeret den 1.

Maji Anno 1751.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Pingel, l Mai.

ang. Friskyds for Eggert Olafsson og Bjarni

PalsSOQ' Khavn 1/ Mai 1751. — Bekjendtgjort paa

Althinget 1751 CAltbingsb. Nr. VI); Rentek. Isl., og Færo.

,Copieb. Litr. K, Nr. 590.

Efter et til os ergangne kopgel. Reskript af 23.

April sidsti., haver Hans kongl. Maj* allern. befalet, at

tvende sig ved Universitetet her i Staden opholdende

islandske Studentere, navnlig Egerhardus Olavius og

Bjarne Povelsen, skal reise over til Island og der no-
^

gen Tid forblive, og udi det dem allern. anbefalede

Erende at reise om, hver udi el dem anvisende' Di-

strict,, for at erkyndige sig overalt om Landets Natur

og Beskaffenhed; og, da tillige allern.- er befalet, at be-

meldte tvende Studentere til saadan deres Reise skal

' nyde fri Befordring og Skyds, saa ville vi Herr Amtmand
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3. Mai

samme til Eflerretniug og til den Ende communicere,

at desangaaende udi Island hos vedkommende BeLjen-

tcre den fornodne Anstalt bliver fdiet. Vi forblive &c.

Rentekammeret den 1. Maji '1751.

Kongelig Resolution ang. Understøttelse til

en Væver-Fabrik i Island. Fredensborg 3. Mai

1751.* — Laugmand Magnus Gislason havde foredragel, hvor-

ledes Islands Indbyggere, "udi Mangel af tjenlige tlaandvær-

Uere og Kundskab om den Maade, paa hvilken især Dldengods

bekvemmelig: kunde væves og forarbeides, hidindtil ikke have

fort sig Landets Produkter til den Nytte, som de for dennem

kunde være, og paa hvis de forarbeide anvendes baade længere

Tid og strængere Arbeide end dertil behoves« ; ban havde

derfor foresat sig at fremhjelpe Haandværkere, især til .Forar-

beidelsen af Uld og Skind, og sogle i Anledning deraf .om
kongeligt Privilegium for sig og l\Iedinteressenter , samt om
200 Rd. som Hjelp eller Forskud til Anskaflfelsen afVærktoiog

Redskaber. — Amtmanden ansaae en Væver-Fabrik for meget

nyttig, og meldte, at han havde opspurgt en vis Toimager

Rither, som kunde væve Caiemanker, Kirsey, Filter og andet, samt

havde to voxne Dottre, som forstod godt at omgaaes med Uld,

karte og spinde; denne Familie vilde gaae til Island og med-

bringe noget Værktoi, men da desuden udfordredes 300 Rd.

'til Redskaber, og 60 Rd. til Mesterens Udredning, henstiller

Amtmanden, om dette kunde bevilges, og det omsogte Privile-

gium tilstaaes; Rentekammeret derimod finder det sidste be-

tænkeligt, da andre derved kunde udelukkes fra at oprette

Fabrikker i Landet, eller i det mindste at det burde udsættes,

indtil man havde seet Prover af Fabrikens Virksomhed.

(ForestiUing 20. April.) — Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 32, Nr. 45. - Paa Althinget 1751 bekjendtgjores det paa-

tænkte Fabrik-Anlæg, og den dertil bevilgede l^ongelige Under-

stottelse, samt at de, som onskede at deeltage i Anlægget,

havde at melde sig hos Laugmand Magnus Gislason. Altlungsb.

1751, Nr. XIX.

Vi bevilge allernaadigstj al til denne af Laugmand

Gisleson og hans Interessenter udi Island indrei-

lende Væver-Fabrik maa af Vores Cassa forskydes

') Resol. 10. Mai 1756.
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300 Rd.; og som den fornemste jflensigt med samme 1751.

Fabriquc h'6r være, at Indbyggerne i Landet derved kan ~^^^[^
blive tilvante, deres Ulden-Gods herefter paa en be-

dre og lettere Maade, end hidindtil skeet er, ai forar-

beide, saa kan det foreslagne Privilegium exclnsivum -

ikke accorderes. Fredensborg Slot den 3. Maji 1751.

Reskript til de Deputerede for Financerne, ^4. Mai.

ang. Udsættelse af Undersogelses-Reisen til Is-

land. Fredensborg 14. Mai 1751, - Sieli. Tegn.

LXXVII, 235^—236.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Under den

23. Aprilis næstafvigt have Vi ladet eder allern. rescri-

bere, at tvende ved Academiet sig opholdende island-

ske Studentere, ved Navn Egerhardus Olavius og Bjarne

Povelsen, skulle reise over til V.ort Land Island, og der

nogen Tid forblive, for overalt der at erkyndige sig

om Landets Natur, Art og BeskafiFenhed, saa og, at

hver af disse tvende Studentere, foruden fri Befordring

og Skyds, maatte nyde 100 Rd. aarlig af Vores Gasse,

med videre samme Vores Reskripts Formelding. Men,

som disse Studentere, da denne Vores allern. Resolu-

tion var bleven dem lilkjendegiven, have forestilt Os

eiskel. Vore Tilforordnede i Videnskabernes Societet,

at det ville blive dem særdeles vanskeligt, om ei umu-

ligt, i den korte Tid, inden Skibene for indeværende

Aar herfra til Island afgaaer, at præparere sig som de

burde til denne Reise, og bemeldte Vore Tilforordnede

i den Anledning alleruud. have forestillet Os, at Vores

herudinden havende allern. Intention bedre kunde be-

fordres, om forskrevne tvende Studentere, som ere

bekjendle af Flid og Arbeidsomhed , endnu forbleve

her et Aars Tid, da dennem imidlertid kunde foreskri- "

ves visse Sciencer, saasom Mathematik, Astronomie,

Botanik og Mechanik, eftep hvilke de nodvendig maa

lægge sig, for desto bedre at komme istand til at

iværksætte de dennem anbefalede Observationer: Saa
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1751. give Vi edeu hermed lilkjende. at Vi ailern. have bevil-

et, ei alene at forbenieldte tvende Studentere maa

enhver af dem, paa det de kunde desto mere encourage-

res til al lægge Vind paa forberorte Videnskaber, fra

ovenmeldte Vores Reskripts Dato at regne, i del Aar

de her forbliver, af Vores Gassa her maa betales 100

Rd., da det siden, naar de i næst tilstundende Aar
.

reiser over til Landet, kan saavel med Betalingen som

med fri Befordring og Skyds aarlig forholdes paa den

udi meerbemeldte Vores ailern. Reskript foreskrevne

Maade. Derefter 1 eder allerund. haver at rette, og

herom den fornodne Anstalt al lade foie. Befalendes

&c. Fredensborg den 14. Maji 1751.^

21. Mai. Forordning ang. hvad der ved Delinquent-Sa-

gers Drift og Udforsel i Danmark og Norge

bor iagttages. Fredensborg 21. Mai 1751. —
Sendt tilligemed For. 19. Novbr. 1751 til Laugniand Magnus

Gislason, ved Skrivelse fra Stiftbefalingsniand Rantznu, «for

at besorge dem publicerede i Lnugretten, paa det de kunne

iagttages i Island forsaavidt de findes med Formaliieten og

forben indsendte Ordonnancer convenabIe», — og som Folge

heraf publiceret paa Altbinget 1752 og trvkl i Altbingsbogen

s. A., Nr. II. — SieH.l^eg. 62, 239»'-^244; Qvart-l-orr. 1751,

S. a3—39; Schou iV, 215—'217. — Islandsk Oversælleisc Irykl

i den af Landsoverretten i Island ifolge Canc. Skriv. 2. Aug.

1800 udgivne. Samling af Forordninger, S. T9-8G.

Vi Frederik den Femte <Stc. G. A. V. at Vi ugjenie

har fornummet, hvorledes Delinquenl-Sager paa endeel

Steder udi Danmark og Norge ikke med den FJid og

Alvorlighed, som skee barde, drives og fores, men ofte

saa losligcn behandles, at den h(3ist fornodne Oplys-

ning i deslige Sager, der angaaer Folkes Liv, Ære og

O Ved Reskr. af s. D. til de Tilforordnede i Videnskaber-

nes Societet sendes dem Gjeupart af dette Reskript, som

var overeensstemmende njed deres Forslag af G. s. JVl.

CSieil. Tegn. LXXVIl, 235).

14. Mai
sætte Reisen til Island et Aar endnu, men endog at
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Lempe, derudover ikke kommer for Dagen, hvoraf 1751.

flyder, at Vores Hoieste-Ret maa see sig nodsaget ti], 21. Mai.

saadanne Sager til lovligere Behandling og nOiere Op-

lysning at hjemvise, hvorved Almuen i de Sager, som

angaae Tyverie, Roverie, Drab og Mordbrand, formedelst

Vedkommendes Forsommelse, med unodvendige Ud-

gifter bebyrdes. Thi have Vi, til saadan Uorden

i Fremtiden at forekomme, allern. funden for godt, ved

denne Vores trykte Forordning alvorligen at paaminde

alle Vore Ovrigheds Personer, samt de af dennem be-

. skikkede Actores og Defensores, saavelsom Ober- og

Underretterne udi begge Vore Riger Danmark og Norge,

at de med allerund. Nidkjærhed herefter fuldbyrde

Alt hvis udi Loven og Forordningerne om Delinquent-

Sager og deres Udforsei allern. anordnet og paabudet er,

samt derved i Besynderlighed iagttage fblgende Poster:

1) Naar Nogen for- begangen Misgjerning tiltales,

da bor i Almindelighed DeHnquentens Fodestéd, Alder,

, Haandtering og hvis videre hans Person betrætfer, af

Kirkebogen,* og ellers i andre Maader, lovligen oplyses

og bevises, i Særdeleshed naar Dommen over hannem

derpaa skal grundes. — 2) Efter at Delinquenten under

Forhor, eller for Retten, haver gjort sin Bekjendelse, som

altid bor skee uden Baand og Tvang, og givet sit
.

Svar paa alle de Spiirgsioaale, som kan tjene til Op-

lysning om Misgjerningens Beskaflenhed, hvilke af Ac-

tor. Defensor og Dommeren for Delinquenten bor frem-

sættes, saa maa der dog ikke strax, uden videre Bevis,

over Misdæderen fældes Dom ; men det h'6v saavd

Actor som Defensor paalagt være, i Forveien med lov-

lige Vidner og skjellige Beviser at soge al den Oplys-

ning, som haves kan, saavel om Delinquentens Paagri-
h

belse, som om Gjerningen og de ved den forefaldne

Omstændigheder, alt efter Sagens og Mise^jerningens

Natur og Beskaffenhed, paa det deraf,kan erfares, om

O Reskr. 5. Mai 1T97. .
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1751. Misdæderens Udsigende forholder sig saaledes udi

21. Mai. Sandhe'dj eller ikke, og i Særdeleshed derved at ef-

""^^"^^
terforske Alt, hvad der tjener til at godtgjore Misgjcr-

ningens Grader og Grovhed, saasom om der findes

Kjendsgjeniing eller Corpus Delicii i Sagen, om et Ty-

verie eller Indbrud er skeet paa Marken eller om Nat-

ten, med AU hvis videre kan sigte til Straffens Skjær-

pelse eller Forlindring. — 3) Alle de Personer, som

Delinquenten udi sin Bekjendelse har angivet, eller

meldet om, være sig som Medskyldige, Medvidere, eller

som de, der ellers kunde have nogen Kundskab om

Gjerningen, bor uforbigjængelig , forend Dom gaaer,

forhores, og deres Forklaring eller Vidne udi Sagen .at

aflægge, saafremt .det vides eller forfares kan, hvor de

sig opholde, og ifald nogen saadan Person skulde hen-

høre under en anden Jurisdiction, da bor Actor eller

Defensor dét for sin Ovrished at. anmelde, som da

haver at anmode det andet Steds Ovrighed, at den

udsagde Person vorder i Forhor laget, ja endog, om
Fornbdenhed del udkræver, med Delinquenten confron-

terel, hvilket paa ingen af Siderne nægtes eller vægres

maa, og bor de i Sagen medskyldige og implicerede

af vedkommende Ovrighed at tiltales, og med dennem

til Straf og Undgjeldelse efter Loven at omgaaes. —

'

4) Naar Mord- eller Drabs-Sager forefalde, skal det

fcirst og fornemmelig undersoges, om der el virkelig

Corpus Delicii befindes, o.g bcir i saa Fald det dode Le-

geme strax paa Sledel, hvor det forefindes, lovligen

synes, samt derefter saasnarl mueligt af Land- eller

Stads-Physico med forfarne Ghirurgis examineres, og

en tilforladelig Obduclions Forretning derov(!r forfattes;

saa h'6r der og, i Fald den Dræble har haft Folk hos

sig forend han dode, fores Vidner om hans sidste Ord

og hans Ddds-Omstændigheder. — 5)Udi Tyvssagerbcir

ei alene de staalne Koster lovligen vurderes, og saa

mange som tilstede ere for Retten forevises, paa det

at Forordningen af 6. Decbr. 1743. dens 20*' Artic. ved
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Igjelds og Tviajelds ^ Fastsættelse desto bedre kan vorde 1751.

efterlevet, men den Besljaalnc bor derforuden for 21. Mai.

Retten at vedkjende sig Kosterne, og bevise sin Eien-

dornsret til dennem, ifald samme imodsiges, samt der-

foruden gj(jre sin Eed, at samme er ham imod hans

"Villie frakomne, alt ifiilge Lovens 6. B. 17. Gap." —
6) Begaaer Nogen Tyverie paa adskillige Steder, da bcir

han for dem alle under eet al tiltales, paa det Sted,

hvor han det sidste Tyverie, som han bliver greben

for, har begaaet, og der, naar de fornodne Oplysnin-

ger, som for er meldt, ere indhentede, efter Forseel-

sens Beskaffenhed Dom at lide, med mindre nogen

anden Ovrighed, efter Yores Danske Lovs 1. B. % Gap.

2!4. Artic. og* N. L. 1. B. 2. Gap. 21. Artic. hannem la-

der affordre, og bor der paa det Sted, hvor Tyven af

Ovrigheden tiltales, dommes saavel paa Hovedlods For

brydelse og Tvigjeld af. alt det Staalne, som paa

Igjeld af det, som ikke er tilbage leveret. — 7) Dersom

det i en Privat- Sag vorder opdaget, at den Tiltalte

haver begaaet nogen publik Misgjerning, eller og det

under en Delinquents Forfcilgelse befindes, at han har

.begaaet et grovere Delicium, som Straffen over ham

foroge kan, da b5r Sligt for vedkommende Ovrighed, hvor

Gjeruingen er begaaet, uopholdelig angives, som da

baver at beskikke Actor og Defensor i Sagen, eller de

allerede beskikkede nærmere Ordre at tillægge, paa

det atDelinquenten ved Hoved- eller Gontinuations Stæv- ,

mng kan vorde indvarslet, og efter foregaaendé Be-

kjendelse, Forhor og Undersoguing, for saadan sin

Misgjerning vedborlig domt og afstraffet. — 8) Ingen

Underdommere maa herefter afsige Dom udi nogen

Delinquent-Sag, forend al den Oplysning, som haves

kan, og som fdr er meldt, af Actor og Defensor i For-

vejen er indhentet, samt Alt, hvad udi Loven og For-

ordningerne om Delinquent-Sagers Drift og den .derudi

O For. 2(^Febr. 1789. — *3 Flak. 28. Marts 1800.



94 For, om Delinquent-Sagehs Drift og Udforsel.

17I&1. allern. paabudne Omgang aoie er vorden iagttaget, og

^^^^"^p^af dennem efterlevet, og saafremt de derudi findes ef-

terladne og forsonimelige, bor Underdommeren vedln-

terlocutorii Kjendelse at tilholde dennem, deres Pligt

herudi at efterkomme. Befindes det ved Oberretternej

enten at Underdommeren herimod haver handlet, eller

at Actor eller Defensor ikke have holdet sig Dommerens

Erindring efterrettelig, da bor de at hjemvise Sagen paa

den Skyldiges Bekostning, ligesom og Oberdommerne,

saafremt de ogsaaimod al Forhaabning skulde ved Vores

Hoiesteret befindes i dette Fald ei at have iagttaget

deres Pligt, kunne vente sig at Sagen, lige saa vel paa

deres, som paa Underdommernes, Actors og Defensors

Bekostning, efter Enhvers Forseelses Beskaffenhed, vor-

der hjemviist. — Hvorefter alle og enhver Vedkommende

sig allerund. haver at rette, og derover alvorligen at

holde; og byde, og befale Vi hermed Vores Viee-Stat-

. holder i Vort Rige Norge, Vore Grever, Stiftbefalings-

mænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdommere,

Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fog-

der og alle Andre, som denne Vores Forordning under

Vores Cancellie-Seigl tilskikket vorder, at de den paa

behørige Steder til Alles Efterretning slrax lader læse

og forkynde. Givet paa Vort Slot Fredensborg den 21.

Maji Anno 1751.

24. Mai. Kongelig Resolution ang. Landfogdens Bolig

og Vido Hospitals Forflyttelse, Fredensborg 24.

Mai 1751.* — Ifolge Landfoged Skule Magnussons An-

dragende om, at Vido Klostergaard, som vnr henlagt til 12

Fattiges Underholdning, maatte blive bestemt til Landl'oged-

Bolig, og en Embedsbolig der opfort. Som Grunde hertil an-

. fores, deels at Bessested Gaards Jorder vare blevne saa forrin-

gede, at der nu liun havdes Feer til 2—3 Koer, istedenfor

forhen til 10 a 12; deels at den Uenighed, som har været

imellem Landfogden og Amtmanden, gjorde det onskeligt at

hver kom til at boe for sig; derimod laa Vido saa nær, at

') Kgl. Resol. 17. April 1752. ' q
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man kunde have Bud derimellem paa 2 Timer. Afgang i

Jordebogen, ved at flytte Vido Hospital lilTernoe (I>erney), anslo-
^

ges til 12—13 Rd. (Forest. 8. Mai 1751). — Renteb Norske

Relat. og Resol. Prot. 32, Nr. 49.

Efter foranforte Omstændigheder hevilge vi aller-

naadigst: 1) at det Os paa Island tilhorende Vidoe

Kloster maa forundes Landfogden sammesteds til Be-

boelse, samt til det for ham der behovende Huus at

opfore, foruden hvad til det gamle Landfoged-Huus

paa Bessestad allerede er anskaffet, endnu godlgjdres,

saasom: til andre dertil requirerte Materialier 464 Rd.

48 Sk., samt 200 Alen Vadmel, saavel som hvad for en

Muurmester - Svend, sem herfra derhen sendes, saml

til Arbeidslon for en Snedker i Landet, efter noieste

Betingning, udfordres; og 2) at de paa Vidoe nu un-

derholdende 12 fattige Lemmer maae til den Os der i

Nærværelsen lilhorende Ternoe Gaard forflyttes. Fre-

densborg Slot dfen 24. M*aji 1751.

Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rant-

zau ang. en islandsk Students Frigivelse for

Hverving. Fredensborg 4. Juni 1751. — Norske

Tegn. XXXIII, 159''-161.

Frederik den Femte &c. V: S; B. T. Os er allerund.

bleven refereret din til Os under 26. passato indkom-

ne allerund. Forestilling, med vedfulgte allerund.

Memorial fra de ved Academiet udi Vores kongelig

Residentsstad. Kjobenhavn studerende Islænder, som
klagelig have ladet andrage, hvorledes een af deres

Landsmænd, ved Navn Bjarne Marcussen, som nyligen

.var kommen over fra Island til Academiet, af Eenfol-

dighed og stærk MelanchoHe skal have ladet sig forlede

til at lade sig Iwerve til at antage Tjeneste under det

os elskelig Gapitaine Giese allern. anfortroede Gompagnie

ved Vores Livguarde til Fods paa 8 Aars Tid, men

strax siden besindet sig og vægret sig for at aflægge

den ham som sædvanlig affordrende Troskabseed,



96 fosKR. ANG. Fritagelse for Hverving.

^ 1751. samt af dennem været forlangende, efterdi ham var

""^''^^^IJJp^
paalagt Arrest, hvor han ikke selv kunde skrive noget

sig til Forsvar, for hannem al udbede sig Vores Naade

, til Befrielse, hvorom bemeldte samtlige, islandske Stu-

dentere og allerund. have anholdet, ligesom du og her-

hos tillige haver nedlagt din allerund. ForbOn for Sup-

phcanterne til allern. BonhcJring udi saadan deres

allerund. Anliggende, at fornævnte Bjarne Marcussen

maatte tilgives hans Taabelighed, og at han igjen maatle

vorde stilt paa fri Fod, paa det han fremdeles kunde

ved Academiet fortsætte sine Studeringer, og at slig

Exempel ikke skulde afskrække Forældre udi Island

fra at sende deres Born over til Åcademiel, af Frygt

for at de, som Fremmede og Landets Sprog ukyn-

-dige, paa lige Maade letteligen kunde vorde forforte.

Thi give Vi dig herpaa tilkjende, al vi, efter herom

allerund. gjorte Ansogning og Begjæring, samt paa din

allerund. Forestilling, ville allern. have bevilget, at om-

meldte Bjarne -»Marcussen maa af Krigstjenesten entle-

diges og lOsIades, hvorom Vi og igjehnem Vores Kiigs-

Gancellie ville lade Vedkommende Vores alleni. Ordre

tillægge; men deiiios allern. ville, at han eller hans

Landsmænd efter Billighed fornoiei* Gapitain Giese for

den paa ham anvendte Bekostning. Derefter Du dig

allerund. kanst vide at rette og Vedkommende Sligt

til Efterretning at tilkjendegive. Dermed &c. Fredens-

borg Slot den 4. Junii Anno 1751.

28. Juni, Kongelig Resolution ang. Prindsesse-Styr af

Island. 28< Juni - Rentek. Norske ReJat.

og Resol. Prot. 32, Nr. 60. — see Rentek. Skriv. 15. April 1752.

19. Novbr. Forordning ang. kagstrfigne Delinquenter.

Christiansborg 19. November 1751.^ - Sendt tii-

.0 Kgl. Resol. 26. April 1756. '

*

Kgl. Resol. 9. Juni 1756.
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iigemed For. 21. Mai 1751 til Laugmand Magnus Gislaso.n ved 1751.

Skrivelse fra Stiftbel'alingsmand Rantzau, «i'or at besorge dem 19, Novbr.

publicerede i Laugrelten, paa det de kunne iagttages i Island

forsaavidt de findes med Formaliteten og forhen indsendte Or-

donnancer convenable« — og som Folge heraf publiceret paa

Althinget 1752 og trykt i Althingsbogen s. A., Nr. IL — Siell.

Reg.62,439^—440; Qvart-Forr.l751,S.84—85; Uddr. hos Schou

IV, 232—233.

FoRORDpawG anlangende at de Delinquenter udi Dan-

mark og Norge, som ere kagstrogne og brændemærkede, .

skal hensættes til Arbeide deres Livstid.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V. at, som det

nu, ved de Tid efter anden til Vedkommende ergangne .

kongeUge Reskripter, overalt udi begge Vore Riger Dan-

mark og Norge allern. anordnet er, at de Delinquenter,

som, formedelst deres begangne Misgjerninger ere blevne

kagstrogne og brændemærkede, skulle tillige hensættes

til Arbeide deres Livstid, paa det at slige Misdædere,

der ikke mere ere istand til sig paa lovlig Maade at

ernsdre, ellers ei skal omlobe lose og ledige, Lil Publici

Byrde og Fare; saa have Vi, i Betragtning heraf, ahorn,

fundet for godt, til deslige ildesindede Menneskers yder-

mere Skræk og Afsky, samt paa det vedkommende
Dommere sig ikke med Uvidenhed herom skal kunne

undskylde, saadan Vor alvorlige Villie endvidere herved

at bekjendtgjore og igjentage, ligesom Vi og ved denne

Vores allern. Forordning byde og befale, at ahe de

Delinquenter udi Danmark og Norge, som for begangne

Misgjerninger efter Lov og Forordninger bor dommes til at

kagstryges og brændemærkes, skulle altid tillige af Dom-
merne tilfindes al arbeide deres Livstid, Mandfolkene iJern

udi nærmeste Fæstning og Qvindfolkene udi Spinde- 0^

Tugthusene, hvilket Vedkommende , naar saadanne

Domme' paa Delinquenterne i det ovrige ere blevne

exsequerede, have, ifSlge de derom ergangne allern.

Befalinger, aUerund, at see foranstaltet. Hvorefter alle

og enhver Vedkommende sig allerund. haver at rette.

Thi byde Vi og hermed befale Vores Vice-Statholder,

///. ii. 7
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Grever, Sliflbefalingsmænd, Frilien-er, Biskopper, Amt-

inæud. Landsdommere, Lauf^mænd, Prajsidenler, Borge-
h

meslere og Raad, Fogder og alle Andre, som denne

Vores Forordning under Vores Cancellie-Seigl liJskikkel

vorder, at de den paa behorige Steder til Alles Efter-
-

retning strax lade læse og forkynde. Givet do. Chri-

stiansborg den '19. November 1751.

Kongelig Resolution ang. Understottelse for

Fabrik-Anlæg i Island, m. v. Christiansborg d.

4. Januar 1752.— Communiceret Landfoged Skule iMag-

nusson som en af liirecteurerne for det islandske Interessent-

skab ved Rentekammer-Skrivetse af 11. Januar 1752 (see neden-

for), samt Præses og Directeurer for det islandske Compagnie

og ligeledes Stiftamtmand Rantzau under s. D. ; — den forst-

nævnte Skrivelse er publiceret paa Altbinget 1752 (Altbingsb.

Nr. XXII, 2); — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 33,

Nr. 1 ;
jevnf. Pontoppidans Samlinger til Handels-Magazin for

Island 11, 80-84.

I Anledning >f Landfoged Skule Magnussons allerund. Re-

lation, bvori ban
,
«paa Islands Indbyggeres Vegne efter deres

paaberaabte Forlangende, foredrager dette Lands nærværende

Tilstand og Beskaffenhed, hvormange gode Produkter der befindes

og ved Arbeide og Flid kunde tilveiebringes, men at Indbyg-

gerne ikke destomindre skal være udi saa slet og elendig Til-

stand, at dets Undergang og Ødelæggelse niaa befrygtes, deels

fordi de ere Tid efter anden geraadne i yderlig Vankundigbed,

da Agerdyrkningen siden det 14^" Seculum , efter den dei* be-

kjendte Sorte-Dod, baver været nedlagt, og de ikke nu, som i

gamle Tider, soge Fiskeriet, eller dertil vide at bygge bekvemme
Fartoiér, foruden at dem mangler Kundskab paa at berede og
tilfiodegjore bvad Landet og Vandet giver af sig, bvorudi det

octroyerede Compaiiuie ingen Tid skal have ladei sig være an-

gelegen dennem at oplyse, iiien mere, ligesom af Frygt for

Skade udi deres liandel
,

sogt at bolde dem udi saadan Van-

kundigbed, deels og fordi bemeldte Compagnie ikke, snnledes

som skee burde og det til Landets Bedste kunde udfordres,

skal forsyne Landet, som formenes at kan fornemmes af fol-

gende, saasom : 1) at bvor for 20 Aar siden kom paa 5 Havne

8 a 9 Skibe sendes nu ikkun 3; 2) at en Havn, bvor Ind-

byggernes Antal bestaaer af omtrent 4000 Personer, forsynes
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ikkun med 5 å 600 Tonder iMeel; 3) at der didfores, fremfor 1752.

. alt Andet, Tobak og Brændeviin, men derimod ikke saa meget 4. Januar.

Tommer, som til Huse og Raa:le behoves; 4) ikke heller flere ^-^^

Penge end hvad Indbyggerne bruge til kongelige Afgifter at

betale, hvortil endog skal komme, Landet til Skade: 5) at det

saa kaldede Smaa-Baands Uklengods skal siden 1741 af Com-

pagniet være afskaffet, og 6)> at naar gode Fiske- Aaringer ind-

træffer, vægrer de Handlende sig for at modtage hvad Ind-

byggerne have at levere, saa at en stor Qvantitet Fisk, i Mangel

af Huusrum, skal for Indbyggernes Regning henstaae og for-

raadne. •
'

^

Dette melder han udi lang Tid at have bekymret enhver

fornuftig Islænder, men de have ikke understaaet sig at til-

kjendej^ive Landets Nod og Elendighed forend nu, da de, an-

lediget af den dette Land allerede beviiste kongelige Naade med

atdidsende enUklen-Fabriqueur og en Agerdyrker, have overlagt,

hvad der kunde, være til dets Opkomst, til hvilken. Ende han

paa Betjenternes og de ovrige Indbyggeres Vegne foreslaaer:

i) At 15 Familier af Bonderfolk, som forstaaer Agerdyrk-

ningen, Halvdelen af Jylland og den anden halve Deel af Norge,

maa af Amtmændene overtales til at begive sig til Island , og

der bestandig at forblive, for dets Indbyggere udi Agerdyrk-

ningen al undervise, da bemeldte Familier, naar de fvi bleve

didbragte med Compagniets Skibe til de Havne eller Sysseler

hvor de ere destinerede, og vare forsynede med behovende

Plouge og hvad ellers til dette Brug henbdrer, samt Boeskab

til Huusholdningen, for det ovrige der skulle nyde uden Be-

taling Huse og Jorder, "samt Qvæg og Ræster, saa og, indtil

de sig af Jorden kunde ernære, fornoden Ophold. — 2) At

flere Fabriquer der i Landet maa indrettes, paa det Indbyg-

gerne lettere, og paa en fordeelagtigere Maade end nu skeer,

kunde tilgodegjore deres raae Produkter, saavel til eget Brug
som til Kjobmands-Gods. — 3) At siden Landet trænger til

Skov, ikke alene til Huse og Skibes Bygning, men endog til

Huusfortiodenhed med videre, saa maatte Indbyggerne være
betænkt paa at faae det IbrnodneFroe fra Danmark og Norge,
for samme at saae, efterdi Træer ligesaa vel som Korn formenes
der i Landet at kunde voxe. — 4) At som Landets Indvaauere

nu ikkun liske udi Fjorderne. efterdi de med deres sniaae Baade

^ kan ikke begive sig ud i Havet paa de Steder hvor Fremmede
og især Hollænderne skal finde et bedre og rigere Fiskerie,

saa var det tjenligt at Indbyggerne bleve forsynede med storre

7*
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i 752. Baade, samt tillige lærte at bruge Roer og Seil , som de nu

4. Januar, it^l^e forstaae, saa og, at til et nyt Fislserie, af det Slags som .

^—^^"^^ de Fremmede bruge, blev anskaffet bekvemme Fartoier, som

tillige ville blive nyttige for at bave Communication med Lan-

dets Havne, samt til at bjerge Drivetommer, som ved smaae
-

Bande ikke lader sig gjore, item Ibr at ove Landets Indbyggere

udi Sovæsenet. — 5) At Compagniet maatte tilboldes at af-

Iijelpe den derværende Pengemangel , saa at der didbringes

storre Summer end bidindtil, og deriblandt Courantmynt, ind-

til 2, 1 og V'i Skilling-Stykker, da 1 Rd. \2'h Sk. Courant

kunde gjelde det samme som 1 Rd. Species, samt at Indbyg-

^ gerne gives Betaling udi Penge for de Vare, hvorfore de ikke

ville modtage Brændeviin, Tobak eller Kramgods, paa det de

kunde tilhandle sig Tommer og andre tjenlige Ting, til Fiske-

riets Fortsættelse og Huse-Bygninger, og ellers bave noget i

Behold naar haarde Aaringer indfalder, til derfor al kjobi- hvad

de bebove. — 6) Ligeledes Compagniet at tilholdes, herefter

ikke alene at forsyne Landet med flere Korn -Vare og med

bedre Tommer, samt Fiske-Redskaber, end hidindtil skeet er, men

endog, naar gode Aaringer indfalder, at modtage al den Fisk,

Kjod og Uld m. v., som dennem tilbydes, som de i deres Pak-

, buse der i Lnndet til næste Aar kunde forvare, saafremt det

- ikke udi samme Aar med deres Skibe kunde udfores. — 7) At

lade Islænderne lære al salte Fisk og Kjdd
,
paa det de, naar

godt Fiskerie men vaadt Veirligt indfalder, kunde til næste

,
' Aar haveForraad af Kjobmandsvare. Og — 8) Melder han, at

de kongelige Betjente, Civile og Geistlige, samt de meest For-

muende i Landet bave^ efter noie Overlæg, betunden foran-

i'orte Poster at være de tjenligste Midler til Landets Bedste og

Opkomst, men de kan ikke formode saadan Assistence af Com- -

pagniet, hvorved det kunde sættes i Værk, og derfor alene

beder, at bemeldte Compagnie maa tilholdes at efterleve de

af Ibranforte Poster som samme vedkommer, da bemeldte Be-

tjente og Landets Indbyggere iovrigt, for at see alt hvad som-

horer til Landets bedre Dyrkning, Fiskeriets Forbedring, samt

Fahriquer, m.v., s;it udi behorig Stand, bave trædet tilsammen

udi et Societet, hvis Hensigt anfores at være alene Landels

almindelige Nytte, saa at, foruden at Alle og Enhver i Landet

derudi kan interessere, skal endog Alt hvad der vindes, over

simpel Rente, anvendes til flere nyttige Indretninger, ligesom

det Tid efter anden skee kan; hvorfore anholdes om allern.

CoTifirmation paa en derom oprettet Convention, bestaaende af

\
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16 Puster, trl Regel og Rettesnor for Interessenterne; men, 1752. ^

som (iette Værk dog udfordrer en siorre Capital end Interes- 4. Januar,

se iterne kunde tilveiebringe, og derforuden et og andet Privi-

legium til Værkets Fremgang og Bestandigiied , saa udi)edes

endvidere: a) at alle udi Fabriquerne og til Fiskeriets Forbe-

dring indskydende, og det samtlige Interessentskab tilhorende

Capitaler, Actier og Effecter, med hvad Navn nævnes kunde,

maa, saalænge samme der under sorterer, være fri for a] Ar-

rest og Hæftelse, være sig entén forGjeld eller hvad Slags For-

brydelser det maatte være, undtagen hvis Nogen begik crimina

læsæ majestatis, saa og for Gjeld til Societetets Cassa. b) At

Eders kongel. Maj' ville allern., til Hjelp til Værkets Istand-

sættelse, skjenke 0000 Rd., samt a-*« Jorder udi Guidbringe

Syssel: Reykevig, Effersoe og Hvaldre kaldet, som til Fabri-

querne og Eiskeriet- for det fdrste at anlægge er beleiligst, og

c) at de Fiskevare, som ved det nye indrettendeFiskerie enten

.if Havet og ved Garn, eller ved den nye indrettende Flynder-

Sild- og Hvalfiskefangst tilveiebringes, saavel som hvad Vare

som paa Fabriquerne forarbeides og ikke i. Landet bruges, maa,

iifresom Compagniet ikke overlader de nye Kramvare efter

Taxten, og være uden for Taxten, saa at, naar alle disse nye

Vare ere tilbudne Compagniet, men de ikke med Societetet blive

enige om Prisen, det da maatte være samme Societet tilladt,

ikke- aiene selv med eget eller befragtet Skib at sende be-

meldte Vare til Rjobenliavn, enten til en Commissionær eller

og tii det almindelige Handels-Compagnie, ifald dette Compag-

nie samme ville modtage, men endog at lade med Skibet til-

bagekomme hvad de til Fiskeriet og Fabriquerne i Landet be-

bove og ikke af Compagniet didbringes; men, hvis det islandske

Compagnie bliver med dem enige om Prisen paa bemeldte

Vare, da Compagniet at være forbunden at betale samme med
Couvr»nt-Mynt, dog efter at Societetet hos Compagniet haver

taget hvad de behove; lian anforer derhos, at det paa Compag-
niets Side vel ikke herimod vil' mangle paa Indsigelser, men
han tormener at dertil skulle ikke være nogen tilstrækkelig

Aarsag, efterdi Compagniet, formedelst denne Indretning, kan

erholde flere og bedre Vare end forhen, og vod det Landet

paa saadan Maade vitle blive mere folkerig end det hidindtil

iiayer været, kan de og der flere Vare debitere ;
men, overalt,

ifald Compagniet ikke befandt sig hermed at være tjent, til-

byder Landfogden sig med samtlige Sysselmænd at vil være

ansvarlig for den aarlig Afgift, som Compagniet for Handelen
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4755. erlægger, og ti i lige vil forsililire, at Afgiften med Tiden siiulle

4. Januar. *^*>ve foroget, saml Landet bedre forsynet og ikke saa ilde uied-

"—^-^"^^ handlet som nu skeer, saa og at Kjobenhavn ikke heller skal

miste den Handling eller det Oplag, som nu af islandske Pro-

dukter her lioldes."

Rentekammeret bemærker, at om nogle af disse Poster

beboves nærmere Efterretning, forinden noget videre derudi

. . kunde være at foretage eller at fastsætte, som f. Ex. 1'*% 5**

og G*'' Post, samt S''" Postes 3^'« §; men da man ansaae del

for det vigtigste, at ile med Udforeisen, havde Kentek. ikke

villet opholde Sagens Afgjorelse derefter. — Med Hensyn til

Forslagets 2'*"", 3"*" og 4'^« Post," da var itolge kont^elig

Resolution 14. April 1750, sum bevilgede 200 Rd. til Agerdyrk-

* ningsforsog, ved en til Island sendt Bondekarl allerede gjorf For-

sog, »hvormed det, efter Sysselmanden i Hunavatns Syssels Beret-

ning, tegner sig saavel, at der skal haves sikker Prover paa, at .

samme lader sig gjore, og alene derpaa skal ankomme, at

der var flere saadanne Folk, af hvem Landets Indvaanere kunde

lære dermed ret al omgaaes, saa og at plante Skov, hvilket

ve! vil finde storre Vanskelighed, men dog paa Forsog an-

kommer"; ligeledes om flere Fabriquers Oprettelse end det

der anlagde Toimagerie, hvortil ved kongel. Resolution 3. Mai

1751 er sUjænket 300 Rd. , saavel som Fiskeriels Forbedring.

Rentekammeret antager, at Agerdyrkning og Fabriquer vilde

noget formindske Compagniets Handel med Korn og andre

Varer i Island, men at dette dog ikke vilde medfore nogen

Skade, da deels Compagniet var ene berettiget til al Tilforsel

til Landet, deels havde sin storsle Fordeel ved de fra Island

udforte Varer. Med Hensyn til den S^" Post, da havde Rente-

kammeret intet Væsentligt imod Interessentskabets Convention

al erindre, og med Hensyn til den omsogte Hjelp af 6000 Rd.,

samt de kongelige Jorder : Reykevig, Effersoe og Hvalore, med
Afgift Hfi Rd. 70 Sk. Croner, foreslaaes, at til Bevilgelsen deraf

knyttes den Betingelse, at det til Værkets Istandsættelse og Ved-

ligeholdeise vorder anvendt, samt at derforuden de anforte tre

Jorder overlades til Indretningerne saa længe de hertil bruges;

((hvorimod Interessentskabet vel kunde forbindes tillige at lade is-

lænderne lære behorigen at salte Kjod og Fisk, som hos Compag-

niet, efter Forslagets T*« Post, da Octroyen derom Intet indeholder,

kunde finde sine Vanskeligbeder og muligen vel iJike heller paa

denMaade ville naae nogen retFremgang.« — «Med Hensyn tilden

omBogte Udforsel og Handel andensteds med hvad Fiskevare der ved
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det nye mdrettende Fiskerie paa Havet og ved Garn, saave!- 1752.

som ved Flynder-, Sild- og Hvalfiskefangst, item af Fabriqueriie 4. Januar,

tilvoiehriuges, saa fremt Compagniet sig ikke derom med dette —
Inti'ressenlskab forener, saa og at lade igjen fore til Landet

de til Fabriquerne og Fiskeriet beiiovende Vare: da er det

imod Compagniets Octroyes 5*^ og IT"*« Post, hvorefter samme

Compagnie alene, og ingen anden , enten indenlandsk eller

fremmed, er berettiget til Handelen der i Lnndet, og fslænderne

forbuden, enten paa Landet eller der udenfor at handle, kjobe

eller sælge med Nogen, uden alene med Compagniets Kjob-

mænd"; dog, ligesom Rentek. ^^paa den ene Side holder for,

at Compagniet ikke var at betage noget af den Handel, hvor-

til samme, efter Octroyeu, er berettiget, og at altsaa. dette loter-

essentskab ikke kunde være at tillade enten den omsogte Ud-

forsel og Handel andensteds, med tie ved den agtende nye Ind-

retning tilveiebringende Vare, eller for egen Regning at lade

didbringe hvis dertil behoves, undtagen hvad Redskaber og

AJaterialiei-, som nu for den forste Gang til Indretningen vorJer

anskaffet og af de her indkjobende Fiskehukkerter indtages, samt

at der og saa meget mindre paa det tilsidst »ijorde Forslag, om

. at drage Handelen fra Compagniet til Betjenterne i Landet,

kunde være at ansee, som det derforuden, i Henseende til den

dermed beliovend« Opsigt, kan have sine Betænkeligheder";

saa mener Kammeret paa den anden Side, ^.at siden herved,

efter al Formodning, dog vil tilveiebringes 'langt flere og til-

deels bedre Vare end Compagniet forhen fra Landet haver be-

kommet, men del Ikke uden anseelig Bekostning lader si<i gjore,

Compagniet da, i Henseende til den Fordeel dem deraf kan

tilflyde, ikke heller burde nægte bemeldte Interessentskab for

samme Vare saadan Betaling, hvormed det kan være tjent og

som behoves for at holde Værket udi hehorig Drift, saavel til

Landets som deres Bedste", og at i Henhold dertil blev sat en

Taxt, saaveJ paa saadamie Ar.tikler som Taxtanordningen JO.

Apr. 1702 ikke nævner, som paa Tran, hvis Taxtpriis ansaaes

tor lav, nien at Salpeter forbeholdes Kongen for en vis bestemt

.taaieiig Priis. Forovrigt indstilles, ^.for at facilitere de i Be-

gyndelsen ommeldte Poster, der beroer paa Correspondence"

:

1) at de til Landet behovende Bonderfolk maa, for saavidt de

forlanges fra Jylland, afgives af Kongens Ryttergods, samt de,
•

som hertil godvilligen, enten paa den foreslagne Maade, eller

og paa visse Aar, ere at formaae, naar de forblev i Landet

8 å. 10 Aar, at være ved Tilbagekomsten frie for Udskrivning;
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1752, og hvis det fra Norge behovende Antal ikke anderledes var at

4. Januar, erholde, da de, som efter Loven Pag. 971 Art. 13 (N. L. (i-

^^^^ 13—13), for Losagtjghed 1 forbudden Led, dommes til Fisker-

leierne Nordeiifjelds eller Bergværkerne, og ellers ikke befindes

skyldig udi anden grov Forseelse, men ere duelige og bekvemme

til Agerdyrkning, i dets Sted derhen at sendes; og — 2) At de

til Kongens Kasse udi Island svarende Penge-Afgifter maa her-

efter ligesaavel udi Courant som Croner modtages , imod at

paa hver Rd,, som betales udi Courant, erlægges den fast-

satte • Cron-Lage 6 Sk.

Vi approbere ikke alene allern. det af Landfoged
' Skule Magnusen paa egne og Vore i Island værende

Beljentes, saavel som andre af dette Lands Indbyggeres

Vegne, om at indfcire Ager- og anden Jorddyrkning der

i Landet, samt flere nyttige Fabriquer at indrette, saa-

vel som Fiskeriet at forbedre og et nyt Fiskerie paa-

den hoUandskq Maade, item Hvalfiskefangst at anlægge,

med videre til Landets almindelige Bedste udi L, 2., 3.

og 4. Post gjorde Forslag; ligesom og den af Landfogden

paa dette Interessentskabs Vegne dets angaaende frem-

lagde Gonvention — dog forsaavidt interessenternes Be-

tjente udi 8*' Post foreskrives: at Decisionen udi deres

Regnskaber maa ikke appelleres videre end til Interes-

senternes generale Forsamling, med Vilkaar, at hver

Gang saadan Betjent antages, det da hannem forud

vorder bekjendl^ort, — af Os allern. er confirmeret, saa

, og- derhos allern. bevilget, at Interessenlernes udi delte

Værk tilhorende Capitaler, Actier og Effecter, maa, saa-

længe samme derunder sorterer, være fri for al Arrest

og Hæftelse, være sig enten for Gjeld eller nogen Slags

Forbrydelse, undtagen for crimine læsæ majestatis, saa

og for Gjeld til dette Interessentskabs Gassa: men Vi

ville endog, af særdeles Naade og hoi kongelig Omhue

for Vore der boende kjære og troe Undersaalters Vel-

færd og Opkomst, allern. skjænke til Hjelp til bemeldte

Værks Befordring og Fremgang, fomSen'de Os udi Guld-

bringe Syssel tilhdrende Jorder Reykevig, Efferstie og

Hvalcire, saalænge de hertil bruges, istedenfor de om-

H
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sogte 6000 Rd., den Summa Ti Tusinde Rigsdaler Cou- 1752.

rant, som Landfogden, paa Inleressenternes Vegne, kan 4. Jpnuar.

anvises, imod at bemeldte Summa dertil vorder anvendt;

til hvilken Ende, og paa det hermed, saasnart mueligt

er, kan gjores Begyndelse, ikke alene indkjobes de til

det nye Fiskerie behcivende Fartoier, item Redskaber

og Materialier, saavel dertil, som til Fabriquerne, samt

livad til den ovrige Indretning udfordres, men Interes-

senterne maae endog lade sig være angelegen, hvortil

de og bliver forbundne, saasnart skee kan, at lade Ind-

byggerae i Almiudclighed lære at dyrke Jorden, samt

ved bequemme Baade og Redskaber at soge og benytte

sig af Fiskeriet bedre end hidindtil er skeel, saa og

' tillige behcirigen at nedsalte Fisk ogKjod, med videre,

og især Salpeter-Kaagerie, som til deres Bedste og Lan-

dets Opkomst henhorer. Hvad dernæst angaaer den

, omsogte Frihed, saavel at udfcire og andensteds at for-

handle de ved det nye indrettende Fiskerie paa Havet

og ved Garn, samt ved Flynder-, Sild- og Hvalfiskefangst,

item ved Fabriquerne tilveiebringende Vare, som og at

fore igjen til Landet hvis dertil behoves; da lade Vi ,

det vel, undtagen hvad Materialier og Redskaber, som
nu for den fSrste Gang til Indretningen, for den af Os

allern. dertil skjænkede Summa vorder anskaffet og hvor-

.
nied ingen Handel drives, hvilke som Noget, hvorpaa

detoctroyerede islandske Compagnie ikke kan have gjort

sig Regning, fri og ubehindret med de til Fiskeriet her

indkjobende Fartoier til Landet kan fores, for det ov-

rige ved den bemeldte Compagnie paa Handelen baade
til og fra Landet allern. forundte Octroy forblive; dog,

som formedelst bemeldte'^Indretning herefter kan ventes

baade flere og bedre Vare fra Island, end Compagniet

hidindtil derfra haver bekommet, og Compagniet, i Hen-

seende til den Fordeel, som af den herpaa anvendende

Bekostning dennem tillige vil tilflyde, billigen bor give

bemeldte Interessentere for de anfortc Vare saadan Be
taling, hvormed de kan være tjent og som behoves til
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1752. at holde Værket til deres fælles Bedste vedligc: saa

4. Jannnr. ville Vi allern., at baade paa bemeldte ved deiine Ind-

retning tilveiebringende Vare, hvilke til Conipagniet bliver

at levere (undtagen Salpeler. som Vi Os allorn. , imod

en derpaa sættende billig Priis, forbeholde), saavel som

paa hvis herefter til Fabriqiierne og Fiskeriet bchdves,

og med Compagniets Skibe til Landet sendes, skal

sættes saadan Taxt. som paa begge Sider kan ansees

taaleligog billig*, hvorom Vores Rentekammer med Com-

pagnict og andre Vodkommende haver at correspondere,

og derefter samme lil Vores nærmere allern. Resolution

allerund. at. forestille. — I det Ovrige bevilge Vi allern.,

i Henseende til de til Island forlangte 15Famiher Bon-

derfolk: at af Vores Ryttergods i Jylland niaa af det

anforte Antal den halve Deel-, som dertil kunde være

at formaae, sig derhen begive, og ifald En eller Anden

af dem sig ikke der i Landet bestandig ville nedsætte,

maa dog de, som der udi 8 a 10 Aar forblive, der-

efter ved Tilbagekomsten være fri for Udskrivning; og

forsaavidt den anden halve Deel fra Norge^ ikke dertil

.
godvilligen kunde være at erholde, maa, lil samme
Antal at complettere, de, som efter Loven Pag. 971 Art.

13 dbmmes til Fiskcrleierne Norden fjelds eller Berg-

værkerne, og ikke befindes at være genegne til nogen

anden grov Lasfe eller uskikkelig Levnet, men ere due-

lige og bekvemme til Agerdyrkning, i dets Sted, der-

hen sendes. Og endeligen tillade Vi allern., at de til

O kgl. Resol. 11. April 1752.

Ved Rentek. Skr. 25. Marts 1"(;52 anmodes Vice-Statholderen

i Norge om, at lade to 2 norske Bondefamilier, som liavde

meldt sig for at gaae til Island, fore til Kjobenhavn (Rentek.

Copieb.Litr.K,Nr,734). Ved en anden Skrivelse fra Rentek.,

dat. 20. Mai 1752, tilmeldes Vice-Statholderen, at 4 Bonder-

familier fra Norge, paa ialt 18 Personer, kunde faae Lei-

lighed til Island med et af Landfoged Skule Magnusson

fragtet Skib fra Moss med Tdmmerladning (Copieb. Litn

L, Nr. 24).
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Vores Cassa i Island svarende Penge-Afgifter niaac her-

efter ligesaavel udi Courant som Groner modtages, imod

at paa hver Rigsdaler, som betales udi Courant, er-

lægges den fasisatte Gron-Lage, 6 Skilling. Christians-

borg Slot den 4. Januarii 1752.

4752.

4. Januar.

Kongelig Gonfirmation paa del islandske In- ^

teressentskabs Couvention. Khavn 4. Januar 1752.

— Publiceret paa Althinget 1752 (Althingsb. Nr. xxii) ; Rentek.

Norske Exped. Prot.6, 153-160; trykt som Tillæg til Althingsb.

1756, Nr. XXIII; Pontoppidans Samlinger til Handels-Magazin

for Island II, 72-79.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V., at som Vores

Landfoged udi Vort Land Island, Skule Magnusen, paa

egne og andre Vore Betjente, saavel som Indbyggere

der i Landet, deres Vegne, hos Os haver gjort allerund.

Ånsogning om Vores allern. Gonfirmation paa efter-

skrevne Convenlion, lydende Ord fra Ord som fblger;

ConVentiow for det udi Island, lil samme Lands

Produkters bedre Forarbcidelse, oprettende Interessent-

skab: 1) I dette Interessentskab maa som virkelige In-

teresseriter antages Alle og Enhver af Landets Indbyg-

gere, enten den er af civil, geistlig eller Bonde-Stand,

samt de Frernraede, som staae i Interessentskabets virke-

lige Tjeneste ved nogenslags Fabrique eller ved Fiskeriet.

— 2) Ingen maa interessere ringere end for en halv

Actie, som beregnes paa 25 Rd., og en heel for50Rd.,

da enhver Interessent kan have saa mange Actier, som
han bedst veed og kan. — 3) Enhver Interessent skal,

efter at ham af Directeurerne er ansat en vis Tid, er-

lægge de ved General- Forsamlingen fastsatte Indskud,

og skeer Betalingen da ikke inden forelagde Tid, saa

falder den Actie, som saaledes udebliver med Ind-

skuddet, til det ganske Interessentskab og caduceres. —
4) Paa hver Aars AUhing skal holdes en Generalfor-

samling af alle Interessenler, som dertil skal være obli-

gerede selv, eller ved Fuldmægtig, som er Interessent,

Januar.
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1752. al mode, og der forelages, samt efter fleste Stemmer,

4. Januar, som regnes efter nærværende Interessenlers Tal og ei

-

efler Interessenternes Actier, hvor inange de endog

maatle have, sluttes^ hvis til Interessenlskabels og Lan-

dets Bedste henlicirer og forefalde kan. — 5) - Af er-

meldte Generalforsamhng antages 5 Directeurer, som

skulle over Fabriquerne og Fiskeriel have al Direc-

tion
,

Omsorg for dess'ens Bedsle og Forfremmelse,

slutte Conventioner, indfordre Tenge af Medinteressen-

Icrne og antage Folk som lære Haandværkerne, lilsee

at Materialier, samt Kost og andre Nodvendigheder,

vorder indkjobt og anskafl'et. — 6) Naar Noget af sær-

deles Vigtighed, som ikke taaler Ophold, ved Direc-

tionen forefalder og Directeurerne ikke ere enige, saa

afgjores del ved plurima vota af Directeurerne, men

skulle og ingen pedculum in mora være forhaanden,

da udsættes det og afgjores ved Generalforsamlingen. —
7) Kunde og en eller anden af Interessenterne Noget

have at proponere til Interessentskabets Bedste, da corro-

sponderer den derom med en af Directeurerne, som

de -andre Meddirecteurer del samme cominunicerer, for

at blive til videre Nytte observeret. — 8) Paa et og

samme Sted, nemlig Reykevig og Eff'ersoe, som ere be-

kvemme Havne, skal Fabriquerne og det nye Fiskerie

*
,

anlægges, paa del. haado i Henseende lil Opsigten der-

over, som og til de over samme Fabriquer aflæggende

Regnskaber, Betjenlernes Gage kan menageres, og skal

af Interessentskabet holdes en Bogholder, .som holder

Protocoiler og Regnskaber over Inventarium saavel som

al Indtægt og Udgift, saml i Directeurernes Absence

paaseer det meste mueligt, at Enhver i Interessentskabets

Tjeneste efterkommer sin Pligt og Skyldighed. Ermeidle

Protokoller og Regnskaber skal aarligen i Generalfor-

samlingen fremvises, og saa udnævnes Revisores, til

hvilke Regnskaberne hen leveres for at vorde revideret,

hvorefter de udsatte Antegnelser af Directeurerne og
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af Interessentskabet dertil udnævnte Interessenter 1752.

bliver decideret, med hvilken Decision vedJcommende 4. T.muar.

Betjente maa være fornciiet, og kan ei videre end til

Generalforsamlingen og det hele Interessentskabs Diju-

dicator appellere. — 9) Skal Interessentskabet herfor-

uden have enComnnssionaire i. Kjobenhavn, som, efter

den hannem givende Fuldmagi og Gorrespondence fra

Directeurerne, besbrger Interessentskabets Bedste ved

Handelen. — 10) Skulde nogen Interessent for mang-

lende Indskud paa sin Aclie, eller paa anden Maade,

til Gompagniet blive skyldig, og han samme ei vil eller

kan betale, saa falder "hans Actie til Gompagniet, dog

ikkun i del sidste Tilfælde saaledes, at hannem godtgjbres

hvad Aclién er mere værd end Gjelden behiber sig til;

da i del forste Tilfælde Actien ifolge ovenmeldte 3**"*

Art. caduceres i Mangel af skeede Indskud. — 11) Maa
F

ikke i næstpaafolgende 10 Aar tages storre Gevinst end-

5

pi*o Gentum af den indsatte Gapital, da det Ovrige, som

vindes kunde, skal anvendes til Fabriquernes og Fiskeriels

Forbedring, og, saa snart som gjcirligt, paa andre for-

deelagtige Steder i Landet anlægges. — 12) Paatager

Interessentskabet sig at underholde ei alene den nu alie-

rede overforte Ulden-Fabrique, men og at indrette og

indfore endnu alle de ovrige der i Landet behovende

F'abriquer, til at forarbeide alle Landels raae Materialier,

ligeledes see at tilgodegjore Sv;)vel, Victril, AUun, Sal-

peter og deslige. — 13) Yil Interessentskabet begynde
et Fiskerie .paa Havet, saavel som at fiske med Garn,
og til den Ende ahskatfe for det forste fra Kjobenhavn

liukkerter med fornoden Mandskab,, og udi Soen
med de Fremmede fiske, og ved samme Leilighed see

at lære Indbyggerne til at omgaaes med Seil og Roer,

til hvilken Ende der skal tilhge antages en Rebslager,

en Bcidker og en Skibsbygger, som skal bygge storre

Baade for Indbyggerne og lære dem disse Professioner.

— 14) Skal Interessentskabet drage al mulig Omsorg
for Jord-, Ager- og Skovdyrkningen i Landet, saavel i



110 Kgl. Confirm. paa det isl. Interess, Gonvkntion,

1752. Henseende til de til Landet udforende Bonderfolk, som

4- Jamiar. til Indbyggerne, al de udi samme Profession oplæres.
,

— 15) Bor Interessentskabet i Almindelighed paasee og

iagttage den gemene Mands Bedste, og al Enhver er-

holder paa Fabriquerne de Vare, som forlanges , for

billigste Priis, ligesom og at Fabriquerne tilhandle sig

igjen af samme deres behøvende Vare uden Nogens

Skade, saa at paa begge Sider erholdes billig Fordeel;

derimod maa Interessentskabet see saavidt muligt at

spare de rede Penge udi Cassa, og derfore ved de

virkede Vares Ombylte anskaffe sig de fornodne Sager,

paa del -ei udi Landet maalte bUve Pengemangel. — i

16) Dersom Inleressentskabet skulle ved Generalforsam-
,

^

lingen finde et eller andel til delle Societets Bedste og
'

Opkomst al resolvere, og som ikke herudi er meldet, saa

skal samme (i saavidt det ikke er imod Landets alminde-

Hge Opkomst og de kongelige Anordninger), ligesom

disse udi denne Convention indeholdte Poster, af Ved-

kommende stricte efterleves.— Saa ville Vi samme, som

foreskrevet slaaer, udi alle sine Ord, Punkler og Glau-

suler allern. have confirmeret og stadfæstet, ligesom Vi

del og hermed allern. confirmerer og stadfæster, dog for

saavidt Interessentskabets Betjente udi den 8*" Post fore

skrives, al Decisioricn udi deres Regnskaber maa ikke

appelleres videre end til Interessenternes Generalforsam-

ling, med Vilkaar, at hvergang nogen saadan Betjent an-

tages, del da hannem forud vorderbekjendtgjort. lovrigt

bevilge Vi allern., at alle udi Fabriquerne og Fiskeriet

staaende, og del samthge' Interessentskab tilhdrende

Capitaler, Actier og Etfecter, af hvad Navn nævnes kan, ^1

maa, saalænge samme derunder sorterer, være fri for 1

al Arrest og Hæftelse, være sig enten for'Gjeld eller ^

nogen anden Forbrydelse, undtagen udi crimine iæsæ
j

'

majestatis, saa. og for Gjeld til Interessentskabets Cassa.

Hvorefter de Vedkommende sig ailerund. have at rette. ^

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongel. ^

Residentsstad KJobenhavn den 4. Januarii 175^.

A
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Bevilling paa. Mageskifte af Skalholt Dom- 1752.

kirkes HalvgaarU Hurdarbak, mod Gaarden Ref- 7. jnuuar.

stadir. Christiansborg den 7. Januar 1752. —
Norske Reg. 38, 460.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V. at, eftersom

Magnus Gislesen, Laugmand for Osten og Synden paa

Vort Land Island, for Os allerund. haver andraget, hvor-

ledes han og Os' elskehg Herr Oluf Gislesen, Biskop

over Skalholt Stift paa bemeldte Island, til Skalholts

Bispestols og bemeldte Laugmands Gislesens fælles Nytte,

ere blevne enige om, paa Vores allern. Approbation, at

mageskifte Skalholts Bispestols halve Gaard, Hurdarbak,

' imod Laugmand Gislesens Eiendoms hele Gaard, Ref-

stade; thi have Vi, efter forbem** Laugmand Magnus

Gislesens derhos allerund. ^orle Ansogning og Begje-

ring, samt efter Biskop Gislesens derpaa givne Paateg-

ning, hvoraf erfares, at den ene pf disse tvende Gaarde,

saavel i Henseende til Afgiften som andre Omstændig-

heder, skal være ligesaa god som' den anden, saa al

Bispestolen ikke skal tage nogen Skade derved, allern,

bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade,

at for"^ Biskop Herr Oluf Gislesen med meerbem*' Laug-

mand Magnus Gislesen maa indgaae og slutte forskrevne

Mageskifte med' den halve Gaard Hurdarbak, imod den

hele Gaard Refstade. Forbydendes &c. Christiansborg

den 7. Januar 1752.

Rentek.-Skriv. til Landf., ang. Fabrik-Anlæget i ii

Island- Khavn 11. Januar 1752. — Bekjendtgjort

paa Althinget 1753 (Althingsb. Nr. xxii, 2.); Rentek. IsL

ogFæro. Copieb. Litr. K, Nr. 700; Pontoppidans Samlinger til

Handels-Magazin for Island 11^ 80-87.

Det af Ham allerund. indleverede Forslag over en-

deel Poster til Islands Forbedring og Indvaanernes Op-

komst, samt Landets nuværende Tilstand, er Hans kgl.
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442 Renter. Sku. ang. Fabrik-Anlæg.

1752 Maj' herfra bleven forestillet,, og hvorefter del haver

11. Januar, behaget hoistbem*' Hans Maj' derpaa under 4. hujus

allern. at resolvere saaledes:

„Vi approbere ikke alene . . . (see ovenfor S. 4 04-107)

. . . den fastsatte Korn-Lage, 6 Skilling".

Hvilken h()istbem'° allern. Resolution herved til

allerund. Efterretning' communiceres
;

og som de til

dette Værks Befordring allern. skjænkede 40,000 Rd.

Hannem paa Interfessenternes Vegne' af det kongelige

Zahlkammer. skal blive assigneret, saa -paatvivles ikke.

at Han jo udi betirilelig Tid gjor fornoden Anstalt, at

de behovende Fartdier og Redskaber m. v. vorder an-

skaffede, og udi dette Foraar til Island udsendte, for

dermed saasnart mueligt at gjdre Begyndelse, og lige-

som med dessen Indkjob og hvis videre til dette Værkes

Befordring behdves, avanceres, vil samme til os ind-

berettes, samt ellers, i Henseende til dets Fremgang og

hvad Fordele deraf baade for Interessenterne og Al-

muen erholdes, desuden hver Aar omstændelig Relation

os vil tilsendes, for samimé Hans kgl. Maj' videre at

blive refereret. — Imidlertid have vi nærværende Dato

tilskrevet Herr Geheimeraad og Vice-Statholder Bentzon,

saavel som de Deputerede ved Rytter-Districternes Ses- .

sioner, at lade sig være angelegen, om de til Ager-

dyrkningen forlangte og bevilgede 15 FamiUer Bonder-

^
folk, nemlig syv Norske og otte Jydske, ere at fonnaae I

påa de anførte Vilkaar til Island at ville udgaae,' hvorom

Han nærmere Efterretning kan forvente. Hvad ellers

de Vare angaaer, som ved de oprettende Fabriquer ,

kan tilveiebringes og til Compagniet skal leveres, eller

Interessenterne med Gompagniets Skibe maatte bUve

tilførte, hvorpaa en taalehg og bilhg Priis skal sætles,

da ville Han over det Slags Vare, som formenes atFa-

briquerne kan give af sig, og de igjen behove at tilf5-

res, en Special-Forklaring tilligemed enhver Sorts hos-

tegnede Priis forfatte, og til nærmere forventende Re-

solution os tilsende. Og belangende Myntsoi'terne, som
^
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allern. er tilladt, al maa imocUages udi de kongelige 1752.

Skalter og Afgifter, baade udi Courant og Croner, da

have vi under Dags Dalo tilskrevet Præses ogDirecleu-

rerne for det islandske Gompagnie at tilmelde os, om

de derimod Noget have at erindre, al shgMynt til Lan-

det henfcires og udi deres Handel med Indbyggerne

ligeledes blive brugte, hvorom Han vores nærmere

Svar kan forvente. Udi ovrigt, og saavidl de tilFabrl-

querne og Fiskeriet aliorn. henlagde trende Jorder i

Guldbrijige Syssel: Reichevig, EfFersoe og Hvalore ån-

gaaer, da kan den deraf hidindtil svarede Landskyld

imod Jordebogens fulde ludtægt udi Hans aflæggende

Regnskab lil Afgang beregnes, dog at derved fremlæg-

ges Beviis, at Jorderne til berdrteVærk virkelig bruges.

Vi forblive &c.^ Rentekammeret 11. Januar 1752.

Reskript til Biskop Olaf *Gislason i Skalhoh 2i. Januar,

og Laugmand Magnus Gislason, ang. Mageskifte

af Hospitaisgaardeo Klausturholar mod Kaldadar-

nes. Christiansborg 21. Januar 1752. — iNorsUe

Tegn. XXXHI, 37T.
*

Frederik den Femte &c. V. G. T. Ved Memorial til

Os af 21. Juli udi næstafvigte Aar haver I, som In-

specleurer for Klosterhole Hospital udi Arnes Syssel

paa bemeldte Island allerund. andraget, hvorledes For-

standeren for bemeldte Hospital, Magnus Gudmundsen,
skal have besværget sig, at ved Hospitals-Gaarden Klo-

slerholo ikke skal kunde underholdes saa mange Kjor-

om YinlereUj som til de- fattige og spedalske Lemmers
nodtcirnige Underholdning udkræves, og, endskjondt ,

han med anden Spise end Melkemad vilde og kunde

underholde de Syge, skal de dog ikke ville bekvemme

') En lignende Skrivelse er under s. D. afgaaet til Dirccteii-

vevnc for det islandske Conipagnie (Copieb. Litr. K, Nr. G99)

Qg til Stiftamtmand Ranlzau en Gjenparl af begge Skri-

veUer (Copieb. Litr,, Nr. 701).

8



IH Reskr. ang. Hospitalsgaarde.

4752. sig dertil, hvorfore han, til at mageskifte ined Hospi-

jP^'J^J^^J^lalsgaarden Klosterliolle, skal have foreslaget en anden

bekvemmere Gaard, som kunde underholde det for-

Dddne Antal af Melke-Qvæg for HospKalslemmerne,

'

/ nemhg en af Skalholts Bispestols Gaarder^ Kaldadarnes

kaldet, beliggende udi bemeldte Arnes Syssel, hvilket

Hospitals - Forstander Magnus Gudmundsens Forslag,

hvoraf I en Gjenpart, tillige med ovenbemeldte eders
^

allerund. Memorial, til Os haver indsendt, I- beretter

ikke at kunne andet end bifalde. Altsaa give Vi eder

hermed lilkjende, at Vi, i Anledning åf eders derhos

allerund. gjorte AnsOgning ogBegjæring, samt efter den

fra Os elskelig Otto Manderup Greve af Uantzau &c.

herover indhentede h:rklæring, allern. have bevilget, at

forskrevne Klosterholle Hospital maa til Kaldadarnes

udi Arnes Syssel forflyttes, og samme Gaard til Hospi-

talsgaard herefter perpetueres , imod at Klosterholle

Gaard igjen til Skalholt Bispestol til evindelig Eiendom

henlægges; og som Gaarden Kaldadarnes aarlig skal

skylde mere end Klosterholle, saa ville Vi allern. at

det Overskydende af Kaldadarnes Afgift maa skjænkes

til meerbemeldte Hospital. Derefter I eder allerund.

haver at
. rette, og den fornodne Anstalt til denne Vores

allern. Resolutions Efterlevelse at foie. Befalendes &c,

Ghristiansborg den 21. Januar 1752. *

25. Febr. Reskript til Biskop Olaf Gislason til Skalholt

og Amtmand Pinge],;>ng."en Præsts Forflyttelse

for en Forseelses Skyld. Christiansborg 25. Fe-

bruar 1752. — Norske Tegn. XXXIII, 390*'—391.

Frederik den Femte &c. V. G\ T. Udi allerund.

Memorial til Os af den 28. Julii udi næstafvigte Aar

Ved Reskript af s. D. er Gjenpart heraf tilstillet Kain-

inerlierre Stiftbefalingsmand Grev Ranizau (Norske Tegn.

XXXIII, 377^-378).



Reskr* ang, en Præsts Forflyttelse. 1i5

haver Præsten til Slorolfsvold (St6r6Ifshvol) og Skumstade 1752.

Kald i Skalholis Slift paa Vort Land Island, Herr Paul "TT^^TT^

Hognesen, allerund. Beklaget sig, at hau al Provsteret-

ten er domt fra sit Embede, fordi han har forbigaaet

at i^'entage Herrens Bon over' den Viin, som paa Al-

teret blev tilbragt under Gommunionen, men fattedes

paa Alteret, imedens den hele Gonsecration blev for-

rettet, da han dog skal have ladet tilkjendegive Proprie-

tairen deres Tal, som skulde betjenes med Sacramentet,

tiet og med eedsvorne Vidner skal være bekræftet, at

han hvergang og altid over den i Kalken iskjenkede

Viin skal have læst den Deel af Indstiftelsens Ord, som

til Vinen henhcirer; men som han allerund. beretter,

at han har ingen Formue til at appellere Sagen', har

han allerund. begjært, at Vi af hoikongelig Gommisera-

tion over hans, samt Hustrues og trende smaa Biirns

Fattigdom allern. ville lade ham beholde det Kald han

nu haver, eller at ham maatte allern. forundes et andet

ledig blivende Præstekald. Som det da af din, Biskop

Gislesens, ham paa forskrevne hans allerund. Memorial

tneddelte Attest erfares, at endskjcindt for"^ Herr Paul

Kt3gnesen i Embeds-Sager ei i alle Maader har været

efter Onske, skal han dog være en from, foiehg og

ikke ilde begavet Mand til at fore det præstelige Em-

l>ede til Nytte: saa give Vi eder hermed tilkjende, at

^i af sær kongelig Naade, efter hans allerund. Ansog-

iiing og Begjæring, allern. have bevilget, at han fra det

Kald, han, som oven meldt, er fradomt, til et andet

nogenledes ligesaa godt Præstekald maa forflyttes og

collationeres. Derefter du^dig allerund. haver at rette,

og indberettes Os af dig allerund., al du denne Vores

• allern. Ordre haver bekommet. Befalendes &c. Chri-

stiansborg den 25. Februarii 1752.

Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rant- 3. Marts,

zau og Biskop Olaf Gjslasoii, an^. Nedlæggelse

8*
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1V82. af Kirken i Oddgeirsholum m. v. Christiansborg

3. M,arts^3^ Marts 1752. - Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen

for Skalholt Stift 1752. Norske Tegn. XXXIII, 393.

Fréderik den Femte &c. V. S. B. T. Som Os al-

lerund, er forestillet en fra Brynolver Siverlssen med

flere Beboere af Hjalmholt under Hrongerde Sogn udi

Arnes Syssel paa Vorl Land Island indkommen Memo-

rial, hvorved de allerund. have andraget, at deres

Sognepræst foruden Hovedsognet Laugardti^lej hvor han

er boende, endnu har tvende Kirker at betjene, den

ene Hrcingerde Kirke, som Supplicanterne ere henhci-

rende til, den anden Oddgeirshole Kirke, hvilken, sidste

ikkuns trende Gaarde ere underlagde, nemlig Oddgeirs-

hole selv, og tvende andre, Reyke kaldede, hvorfra de

der Bosiddende ikkuns have en kort Vei til llrongerde

Kirke, hgesom de fra Oddgeirshole ei heller have enten

lang eller ond Kirkevei til bemeldte Hrongerde, men

derimod Supplicanterne med stor Besvær, Moie og

Fare, især om Vinterdage, at maa soge deres Kirke,

ja derudover ofte fra Kirkegang forhindres og maa blive

hjémme, derfore de allerund. have anholdet, at Kirken

paa Oddgeirshole maalte forflyttes til Iljalmholt, da

saavel Gaardens Oddgeirshole Eiere og Proprietarius,

som og deres Sognepræst, der ikke taber noget der-

, ved i sine Indkomster, dermed skal være tilfreds
;

og

det af de fra eder herover indhentede allerund. Erklæ-

ringer fornemmes, at I ikke finde Noget herimod at

erindre, saa give Vi eder herpaa allern. lilkjende, at

Vi, efter saadan herom allerund. gjorte Ansogning og

Begjæring, allern. ville have bevilget og anordnet, at

forskrevne Oddgeirshole Kirke maa være afskaffet, og

dens Menighed igjen henlægges til Hrongerde, hvorimod

bemeldte Oddgeirshole. Kirke skal forflyttes til Hjalm-

holt, dog saa, al hverken Kirken mister noget af sine

Rettigheder eller Indkomster, hvad Navn have kan, som

den for havde, da den var paa Oddgeirshole, ei hefler

*



Reskr. ang. Nedlæggelse af en Kirke. H7

Pra3sten af sin hidtil hafde Lon og Iiidkominc. Deref- 1753.

ter I eder allerund. kunne vide at retle, og Vedkom- ^"^^^
mende Sligt til allerund.' Efterretning at lilkjendegive.

Dermed &c. Christiansborg Slot den 3. Martii 175'i.

Rentekammer • Skrivelse til Directeurerne for is. Marts,

(let islandske Comjmgnie ang. Vsgten i Island.

Khavii 18. Marts 1752. - Rentek. Isl. og Færo.

Gopieb. Litr. K, Nr. 731.
'

Da det er bleven andraget, at udi den islandske

Handel i Landet, undtagen til Solv eller Specerier, ikke

bfuges anden Vægt end Bismere paa 2 Lpd. til 4 Lpd.

200 Pd., med hvilke Alt, (som) udi Handelen kjobes og

sælges, bliver veiede, som stedse imellem de Trafique-

rende og Indbyggerne Disputer skal have foraarsaget:

• saa skulle vi i dessen Anledning, saavel som efter For-

ordningen af 10. Januarii '1698, dens IV^* Gap. 19d«'

Art., som tillige forbyder Bismere -til det der er over

' 64 Pd. at maa bruges, tjenstberedvilligst anmode Eders

Excellence og Gompagniets Directeurer, at de ville be-

hage til alle Deres Handels-Havne i Island at udsende

og bruge '

Skaale-Vægt med rette stemplede Loddeø,

hvoraf de Handlende sig maatte betjene, for baade at

holde den Orden, som overalt udi Hans Maj*" feger og

Lande allern. er befalet o^ introduceret, saavel som at

forekomme videre Klage herudinden
;
og ifald ikke saa

Tnange Skaale-Vægter, som til alle Havnerne behbves,

nu for Tiden skulde kunne erholdes, formodes dog at

Eders Excell. og Gompagniets Directeurer samme, saa-

vidt Fiskerhavnene angaar, lader forskaffe og udi dette

Aar til*Island udsende, da det for Slagterhavnene ind-

til næstkommende Foraar faaer at beroe, hvorom vi

Deres behagehg Gjensvar forvente. Vi forblive dc.

Rentekammeret 48. Marts 1752.
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n52. Reskript til de Tilforordnede i Videnskaber-

nes iSocietet, ang, Understottelse for Eggert

Olafsson og Bjarne Palsson. Christiansborg 1.

April 1752. ~ Siell. Tegn. LXXVII, 745^-746.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Da I udi en

eders allerund. Forestilling, til Os af den 16. Marlii

næstafvigt have berettet, at de tvende islandske Stu-

dentere, som Vi allem. have tillagt hver 100 Rd. aar-

iig i nogle Aar,* imedens de reiser over til Vort Land

Island, for der at gjore adskillige nyttige Observationer,

nu, da Tiden er forhaanden, at de skal reise, for eder

have beklaget sig, at de ikke ved forbemeldte dem

tillagde 100 Rd. aarhg kan subsistere, saa og. at de

ikke formaaer at indkjobe og anskaffe de fornodne In-

strumenter, eller at sætte dem istand til at forsyne sig

med den til saa lang og besværhg en Reise hoist n'6å-

vendige Reise-Equipage;. saa give Vi eder hermed til-

kjende, at Vi, i Anledning af eders for bemeldte tvende

islandske Studentere indlagde allerund. Intercession,

under denne Dags Dato allern, have ladet rescribere
.

saavel Os elskel. Reclor og Professores ved Universi-

tetet i Vores kongel Residentsstad Kjobenhavn, at for-

benævnte tvende islandske StQdentere maa, i den Tid

de der i Landet udi forberOrte Forretninger forblive,

beholde 'det Stipendium, som de for nærværende Tid

nyder ved Academiet, nemlig tredsindstyve og sex

Rigsdaler af Rorchens Collegio, som og Os elskel. Vore

Deputerede for Financerne, at Vi allern. have skjænkel

forbemeldte tvende islandske Studentere 300 Rd. en-

gang for alle til ovenmeldte Brug, hvilke bemeldte Vore

Deputerede for Financerne havde at foraBstalte af Vo-

res Gasse til dennem at blive udbetalte. Derefter I

eder allerund. haver at rette. Befalendes &c. Christi-

ansborg den 1. April 1752.*

Reskripterne af samme Dato til Rector og Professores

ved Uhiversitetet, samt til de Deputerede for Finan-
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Kongelig Resolution ang. Prisen paa Fiske- ^752.

vare for det islandske Interessentskab. Chri- u. ^pHi.

Stiansborg 11. April 1752. — I Anledning af en

mellem Landfoged Skuli Magnusson og Compagniet opstaaet

TJenij;hed om Priserne paa de Fiskevare, som ved Interessent-

skabets nye Fiskerie kunde ventes, idet Compagniet ikke vilde

gaae ind paa hoiere Priser end Taxtpriser ior Tran og saltet

Torsk, men'ikke bestemme nogen Pris for Sild og Flyndere

forend man saoe disse Varers Qyalitet (Forestill. 3. April

1752). — Rentek. Norske Relat. -og Resol. Prot. 33, Nr. 41.
F

Vi ville allern., at det islandske Compagnie for del

forstc, i Henseende til de Fiskevare, som Landfogden

og hans Medinleressenter udi Island af det der indret-

tende nye Fiskerie forvente, skal forelægges en vis kort

Tid( inden hvilken.de, ifolge af Vores forrige allern.
-

Resolution af 4. Januarii indeværende Aar, have at er-

klære sig til saadanne Priser, som paa begge Sider

kan ansees at væne 'billige, og hvorfore Compagniet

disse Vare, naar de . befindes forsvarlige, ved deres

Kjobmænd udi samme Aar, som de dem præsenteres,

ville lade modtage og betale, saasom Vi ellers, i dets

Mangel, allern. ville tillade Landfogden og hans Med-

inleressenter, ikke alene bemeldte Vare, saavel som

hvad ved de nye Fabriquer der bringes tilveie, ved

egne eller fragtede Skibe at udfcire, og paa anden

Maade at forhandle, men endog med samme Skibe til

Landet al lade bringe Bygningstommer, samt hvad Ma- .

lerialier og Redskaber som til Fiskeriet og Fabriquerne

behoves. Christiansborg Slot den il. Aprilis 1752.

V

Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Skuli 15. April.

Magnusson, ang. Prindsesse-Styr af Island.

Khavn 15. April 1752. — Publiceret paa Althinget

eerne, af det her ommeldte Indhold, findes i Siel). Tegn. '

LXXVn, 746^—748.
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1752. 1T52 (Althingsl). 1752, Nr. xxvi, 6). — Rentek. Isl. ogFæro.

15. April. Copieb. Litr. R, Nr. 763.

^' * I Henseende til den for Danmark og Norge allern.

paabudne Prindsessinde- Styr, som saavidt Island an-

gaaer Hans Kgl. Maj* allerund. er bleven forestillet,

haver lioistbemeldfe Hans Maj* under 28. Junii 1751

allern. behaget at resolvere saaledes:

itVi approbere allern., at den fattige Almue, saavel

som Befjenterne og Andre paa Island, hvis aarlige Ind-

komst ikke er hdiere end 100 Rd. , maa være frie for

Noget udi Princessinde- Styr at betale, men derimod

svarer alle Åndre udi dette Paabud, saasom: 1) de af

Vore Betjente, som have udi aarlig Gage, tillige med
Embeds-Accidenlier eller Sportler, hver over 100 Rd.,

hvad udi den 3*'* Art. af den fra Norge under 4. Novbr.

1749 udgangne Forordning er paabuden, og 2) de som

noget geistlig eller verdslig Embede betjene, og ingen

vis Gage nyder, men af Jordegods, Tiender eller i an-

dre Maader have over 100 Rd. aarlig Indkomst, item

Kloster- og Ombudsholdere, naar Klosteret eller Om-
budet, foruden den deraf svarende Afgift, dem over

1O0 Rd. maatte indbringe, saavel som Jordegodsciere,

hvis aarlige Reveniie af deres Godser kunde overstige

bemeldte Summa hver for sig Vio Deel af alt hvad

deres Embede, Kloster eller Ombud, samt Godser den-

nem indbringe".

Thi tilsendes Flannem herved trende Exemplarer

V af den for Norge under 4. Novembr. 1749 allern. ud-

gangne Forordning, i hvis Folge, saavel soifi hoistbe-

meldte allern. Resolution, Han over denne allern. paa-

budne Princessinde -Styr, sonr i\( Island skal udredes,

Vedkommendes rigtige Angivelser haver at indhente,

og hvis Enhver tilkommer at svare, fra dennem indsoge;

men saavidt Geislhgheden angaaer, da forfatter Biskop-

perne hver for sit Stift en Beregning over hvis de til-

lige med Præsterne, efter deres Indkomster, hver for

sig h'6r erlægge,* hvorefter Han over Paabudets fulde

4



15. April.

Bentek. Skriv. akg. Prindsesse-Styr. i^i

Belob en General-Beregning, belagt med Vedkommendes 1752.

Angivelser, forfatter, som inden Retten vil examineres,

og Amtmanden og Laugmændene, i Henseende til dessen

Rigtighed attesteres, baade saavidt det Angivne og Be-
h

i'egnede angaaer, som at Intet forbigaaes, hvoraf Noget

saa Maade bor svares, da Princessinde-Styrens Belob

' derefter udi Hans indeværende Aars Regnskab, efter

denne' vores Ordres Hoslæg og ommeldte Beregning

med tilhorende Angivelser Hans Maj' til Indtægt vil

beregnes, som til vedborlig Efterlevelse formeldes. Og

have vi ellers tilskrevet Amtmand Pingel, til bemeldte

Princessinde- Styrs Betalina den behovende Assistence

i fornoden Tilfælde Hannem at ervise. Vi forblive &c.

Rentekammeret den^iS. April 1752.^

Kongelig Resolution ang. Vido Hospitals For- n. xprii.

flyttelse til Gufunes, Fredensborg 17. April 1752".

^ I Anledning af Landfoged SkuU Magnussons Forestilling,

Vido (Vi^)ev) Hospitals Forflyttelse til Terno (perney) vilde

blive vanskelig, da saavel Gaarden hehovede storre Reparation,

og tillige Opforelsen af en Kirke blev nodvendig; hvorfor han

foreslog Forflyttelse af Hospitalet til Gufunes, hvilken Gaard
var bedre bygget og havde en Kirke, hvortil hcut foreslog at

henlægge den lille Gaard Ei&i, saavel til Hospitalets som Falke-

Qvægets Underholdning. Tillige rar Afgiften af disse sidst-

nævnte Gaarde mindre (Forestill. 10. April ]T52). — Uentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 33, JNr. 42.

Efter foranforle Beskaffenhed tillade Vi allern. , at

de Fattige udi Vidoe Hospital paa Island maae til Gaar-

den Gufvenes, istedenfor Ternoe, udi Guldbringe Syssel

forflyttes, og dertil Gaarden Eide, saavel til Hospitalets

O Gjenpan af denne Skrivelse communiceret Amtmand Pin-

gel ved Rentek. Skriv. s. D., til Efterretning og Bekjendt-

gjorelse ior Vedkommende, sanU med Ordre at vise Land-
fogden al fornoden Assistence (Isl. og Færo. Copieh. Litr.

K, Nr. 764).

Kgl. Resol. 8. Mai 1752 og Rentek. Skriv. 21. Septbr. 1793,
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1752. som Falke-Qvægets Underholdning, henlægges. Fredens-

^^^^"""^^^^ borg Slol den 17. Aprilis 1752.

.29. April. Reskript til deTilforordnedeiVidensk. Socie-

tet, ang. Horrebows Skrift om Island, Fredensborg

29. April 1752'. — Siell. Tegn. LXXVIIf 804»'-807.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Vi have

ladet Os allerund. referere den af eder, Justitsraad Lux-

dorph og General-Auditeur Stampe, givne Censur over

et af Assessor Niels Horrebow over Vort Land Island

forfattet Skrift, som han er sindet med Vores allern.

Tilladelse ved Trykken at lade udgaae, hvilket Skrift I

formener at ville geraade til Landets Ære og Publici

Forneielse, om det til Trykken blev befordret. Og som

Vi allern. have approberet eders, Justitsraad Luxdorph

og General-Auditeur Stampes, over dette Værk ^orte

Remarquer, og finde det billigt, at der bor bruges al

- Varsomhed for Noget i saa Fald kommer for Lyset, saa

er hermed Vores allern. Villie og Befaling: 1) at, da

det skal komme udi hver Arlicul, ja fast paa hver Side

for, at Author beskylder Borgemester' Andersen for

Usandfærdighed, Urigtighed, Galde og Bitterhed imotl

Landet m. v., hvilke Repetitioner kunde ei alene falde

Læseren kjedsommelige, men kunde endog af Andre

ansees for at være ikke aldeles fortjente, efterdi An

dersen ei selv har været i Landet, men har haft sine

Ellerreininger af Åndre, foruden at Skriftet endog forst

efter hans Dcid er kommet for Lyset; saa haver I, for-

delte Skrift ved Trykken kommer for Lyset, at lade

.paasee, at alt saadant paa engang i .en Fortale til

Skriftet bliver afgjort, og derudi viist Nødvendigheden

af dette Værk, nemlig fordi saadan en Bog var udgivet

under en saa bekjendt Mands Navn, til hvilken Publi-

cum ikke andet kunde end fæste Troe &c., og at -for

• Resten udi Værket i sig selv Andersens Bog ikkun hi-
. H

I - N

') Reskr. 19. Mai 1752.
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slorice bliver refuteret, med en vis Slags Menagement 1752.

for Hen afdøde Mands Ihukonimelse, i Henseende til 29. April,

hans Lærdom og Embede, og udon al beljene sig af

nærgaaende Expressioner, der snarere tjener til at

svække end til at bestyrke Saaen, og altsaa ville Vi

allern., at den 103*^^ samt folgende §§, indtil Enden,

især den 106*'', paa den Maade skal forandres og for-

mildes. — 2) Da Author af dette Skrift, ved at refutere

Andersen, uformærkt er falden paa, selv at anfcire

nogle Omstændigheder, som maaskee kunde give Frem-

mede nogle ufornc)dne og ufordeelagtige Ideer, enten

om Vores islandske Compagnie, Ovrigheden eller Ind-

byggerne i Landet, saasom, naar han taler om Disci-

plina domestica, anlangende at Konerne ikke give deres

^orn at die, om adskillige feilende Anstalter, m, v.,

saa skal saadant enten udelades, eller og, hvor det ikke

kan undværes, bor det gives en bedre Tour; — og

3) ville Vi allern., at den etymologiske Observation,

som findes i § 54, Pag. 210, samt den Post om Sær-
"

kerne udi den SS**^ § pag. 349 skal, for Anstændigheds

Skyld, udelades; mbn i det bvrige haver I at lade see

derhen, at Stilen i dette Værk bliver indrettet saaledes

overalt, at det kan lade ligesom det var Aulhors Forsæt

vise, ikke, at Borgemester Andersen med fri Villie

har villet lyve og digte, for at blamere Island, men at

han har skrevet det han har troet, skjondt efter falske

og ugrundede Beretninger, hvorfore Skylden allerbedst

kan skydes paa. de af Borgemester Åndersen paabe-

»aabte men ubenævnte Personer, hvis Fortællinger han
selv siger at have grundet sit Skrift paa. Endelig, naar
dette Værk, saaledes som Vi her foran allern. have
befalet^ er igjennemgaaet og i alle Tilfælde forandret,

saa at Skriftet derefter til Tiykken kan befordres, ville

Vi allern., at tvende Editioner deraf skal oplægges, den
ene i det danske og latinske Sprog, nemlig et Sprog

paa hver Side, og den anden Edition i det tydske Sprog,

som Author haver at besorge translateret, saa og at
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1752. enhver af disse Ediliouer skal tilfijies el Landkorl over

r^. ""r. Island: da Vi, naar delte Skrill paa forskrevne Maade

er bleven forfærdiget til Trykken, allern. ville tillade,

at det til Os allerund. niaa dediceres, og ville Vi af

Vores particulaire Gasse allern. skjænke Author 300

Rd. til at bestride Omkostningerne paa at lade trykke

- dette Værk, som han. naar det bliver færdig, selv kan

besorge debiteret. Derefter 1 eder ailerund. haver at

rette, og at give for"" Niels Horrebow Efterretning om
denne Vores allern. Resolution, al han kan vide sig

derefter, saavidt ham vedkommer, allerund. at forholde.

Derme^i &c. Fredensborg den 29. Aprilis i 752.

8. Mai. Kongelig Resolution ang. Frisen paa Varer

fra det islandske Interessentskab. Fredensborg

8. Mai 1752. — I Anledning af, at det islandske Coin-

pagnies Directeurer havde, foranlediget ved Ugl. Resol. 11.

April 1752, tilmeldt Rentekammeret, at de ikke kunde, uden

at paadrage sig Ansvar, frafalde de i Compagniels Octroy oji

For. 10. April 1702 fastsatte Priser, og havde ikke været at

formaae til at træde i Conference, for at afgjdre Sagen i Min-

delighed; men Rentekaiumeret paa den anden Side fandt cit't

nodvendigt, strax at bestemme en Taxt paa de Varer, som

ventedes ved det islandske Interessentskabs nye Fiskerie, da

navnlig ingen Pn'is var sat paa saltet Torsk og Klipfisk,, og da

Aarstiden ^ar langt fremrykket, hvorfor det foreslaaer en in-

terimistisk Bestemmelse for dette Aar (Forestill. 29. April). —
Rentek. Norske Reiat. og Resol. Prot. 33, Nr. 50-

Efter foranforte Omstændigheder tillade Vi allern.

Landfogden og hans Medinteressenler i Island at maae

udi indeværende Aar, enten ved deres egne Fiskc-

Hukkerter, eller det til Landet med Bygningsmaterialier

til Fabriquerne befragtende Skib,, derfra lade' udfore

hvad Vare saavel af det nye Fiskerie maatte virkes,

som ved Fabriquerne kunde falde, dog at disse Vare

bringes til Kjobenhafn og ved Ankomsten det octroy-

erede islandske Corapagnie for en derpaa, med Fragt

og Omkostninger iberegnet, sættende billig Friis, atter
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tilbydes, og hvis Gompagniot da ikke samme derfor 1752.

modtager, ville Vi allern. derefter nærmere resolvere, ^ •yj'ai

hvorledes Interessentskabet i Island, ved deres her anta-

gende Commissionair, kan være at tillade Vårene paa

anden Maade at forhandle. Fredensborg Slot den

8. Maji 1752.

Kongelig Resolution ang. Forskud til de is- ^

landske Indretninger, Fredensborg S.Mai 1752.
— I AnledniDg af Landfoged Skule Magnussons Andragende,

foranlediget ved^ at det islandske Compagnie ikke vilde accep-

tej'e en af liam af endeel af hans Medinteressenter i de islandske

Indretninger medgiven uAssignation paa hvad Penge han be-

hovede hos samme at optage«, hvorfor lian sogte om et For-

skud af 4000 Rd. af den kongelige Kasse, enten mod Betaling

til den kongelige Kasse i Island, eller til Compagniet i Varer.

Rentekammeret indstiller om Summen sUal bevilges som For-

skud, da Udstederne alle skulde være suffisante Mænd, samt

om Rente skulde betales af Forskudet (Forestill. 29. April). -
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 33, Nr. 51.

Vi bevilge allern., at Landfoged Skule Magnusen
og Medinteressenter udi de islandske Indretninger maae
af Zahlcassen paa den fremlagde Anviisning forskydes

WOO Rd. , uden nogen Rente deraf at svare, imod. at *

samme Summa udi indeværende Aar med Vare eller

Penge leveres Compagniets Kjobmænd udi Landet, for

dets Bel(5b igjen udi Vores Cassa at betale. Fredens-

borg Slot den 8. Maji 1752.

Kongelig Resolution ang. Opforelse af Land- ^

foged-Bolig paa Vidii, FjedensborgS.Mai 1752.
— I Anledning af Landfoged Skule IVhignussons Andragende, at

Lnndfogdens nye Rolig paaVido maalte blive opfort afSandsteen,

som findes der, idet han anforer, at en Mur om Clioret paa

Wolum er opfort af et saadant Materiale for 400 Aar siden,

og tilbyder, at de allerede anskaffede Materialier skulde blive

Mobte af det islandske Interessenlskal) til IndUjobspriis, og at -
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1752. de opsendende Haandværkssvende skulde faae Arbeide i samme

8. Mai. Interessentskabs Tjeneste. Efter Overslag vilde en Een-Etages
'^^^'^^^ Bygning paa sandan IMaade opfoct koste 1053 Rd. 10 Siv., og

en To-Etagers dito 1705 Rd. 53 Sk., foruden Materialiernes
j

Transport, og Arbeidsloii ved Steenbrydning , Murværk og

Tommermands- Arbeide. Rentekammeret gjor opmærksom paa,
j

at de hciiere Udgifter til Opforeisen vilde opveies ved mindre

Bekostninger til Vedligeboldelsen , samt at her er Tale om
^

Indforeisen af en ny hensigtsmæssigere Bygningsniaade af

indenlandske Materialier (Forestill. 29. April 17523.-- Rentek,

Norske Relat. og Resol. Prot. S3, Nr. 52.
" '

,

VI accordere, efter de anforLe Omstændigheder,

allern., at deu Vaaning, som for Landfogden- udi Island

paa Vidbe bliver at bygge, maa med de der paa Lan-

det belindende Brudsteen af Grundmuur, efter Te^nin-

gerne Litr. G og D, dog ikkun paa een Etage, opfdres,

saa at dertil kan godlgjores de udi Overslaget bereg-

nede 1053 Rd. 10 Sk., samt hvad derforuden, efter

ndieste Betingning, udfordres til Steen-Brydningen, item

til Arbeidslon for de herfra didseiadende Muur-Svende

og til Tcimmermands-Arbeidet i Landet, saavel som en

billig Fragt for Materialiernes Transport til Landet med
det af Landfogden befragtende Skib ; hvorimod da ikke

alene de ved Vores allern. ResoL af 24. Maji 1751 til

^
' den forhen agtede Bindingsværks -Bygning bevilgede

464 Rd. 48 Sk., efter indbemeldte Forklaring, bortfal-

der, uden at Vores Gassa derfor kommer Noget til
i

Udgift, men endog de dertil udi Landet beliggende og

ved Litr. F specificerede Materialier af Landfogden og
'

Medinteressenter udi de islandske Fabriquer, efter gjorde

Tilbud, modtages og dets Bekostning udi Vores Gassa

erlægges, ligesom og de til Landet sendende Mursvende,

for den Tid de der maatte forblive og ikke til forbe-

meldte Bygning bruges, af bemeldte Interessentskab

gives Arbeide og derfor imidlertid af dennem lynnes.

^Fredensborg Slot den 8. Maji 1752.

I

f

-



Reskr. ANa. HoRREBows Skrift om Islaj^b. 127

Reskript til de Tilforordnede i Videnskaber- •'I^SS.

nas Societet, ang. Udgivelsen af Horrebows Skrift

om Island, Fredensborg 19. Mai 1752. —
Siell. Tegn. LXXVII, 847—849.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Efter at Vi

I
under den 29. Aprilis næstafvigt have ladet eder re-

scribere, at det af Assessor Niels Horrebow om Vort

I-and Island forfattede Skrift til Trykken maatte befor-

dres, naar det fiirst, efter den af eder, Justitsraad Lux-

dorpli og General-Åuditeur Stampe, derover givne og

Os allerund. refererede Censur, var saaledes bleven

forandret, som forberorte Vores allern. Reskript til eder

formelder, haver bemeldte Assessor Horrebow udi en

til Os under den 10. hujus indkommen Memorial aller-

und, erindret, at, ifald dette Skrift, folgelig samme
Vores Reskript, skulle trykkes paa Dansk og Latin, nem-

^
h"g et Sprog paa hver Side, foruden den tydske Over- "

'

sættelse, sonvfor sig selv skulde udgaae, vilde det ikke

blive efter den moderne'Gout, efterdi nu ikke sees hi-

storiske Boger anderledes at udgaae, end ethvert Sprog

for sig i hver Edition, foruden at Bogen vilde blive

altfor tyk, om de tvende Sprog kom i een Edition, der-

hos han til Os allerund. haver indstilt, at, naar den

danske og tydske Edition forst vare færdige, om da

. den anbefalede latinske, eller, om Vi allern. heller

maalle for godt befinde, isteden for den latinske Edi- .

tion, at den tredie maatte være paa det franske Sprog,

iivormed han allerund. formener, at Publicum vilde

blive mere tjent, end med den latinske, siden endog

de, som forstaae Latinen, læse heller el Skrift af den

Natur paa Tydsk eller Fransk, end paa Latin. Thi give

Vi eder hermed tilkjende, at Vi, i Anledning af denne

Assessor Niels Horrebows alierund. gjorte Forespdrgelse, ,

allern. have funden for godt, at dette af ham om Island

forfattede Skrift niaa trykkes paa hvert Sprog for sig,

og at den tredie Edition, isteden for den, som var be-
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1752.

19. Mai.

falet at udgaae i det latinske, maa trykkes i det franske

Sprog, i hvilket han, foruden den tydske Edition, haver

at lade Skriftet translatere og tryklfe, og kan lian lade

den danske Edition udgaae saaledes, som del ved hans

allerund. Memorial foiede Specimen udviser, dog at .

Skriftet i ingen af de trende Sprog bliver ved Trykken

oplagt forend det er bleven forandret paa den Maade,

som Vores alleru. Befaling til eder af d. 29. Aprilis

s-idstleden foreskriver. Hvad ellers Translationen i det

franske Sprog anbelanger, da skal den arkviis i Vores

Danske Gancellie til Eftersyn forevises Derefter 1 eder

allerund. haver at rette, og Assessor Horrebow Sligt

til allerund. Efterlevelse at tilkjendegive. Befalendes &c.

Fredensborg den 19. Maji 1752.

26. Mai. Forordning om Aasædes-retten og Hovedbolets

Tiltrædelse i Norge. Fredensborg 26. Mai 1752.
_

" — Ikke publiceret i Island, men optaget paa Grund af dens

Sammenhæng med den efter ITTI indforte Odels-Lovgivning.

— JNorske Reg. 38, 030-632. Qvart-Korr. 1T52, S. Tfi 81;

Schou IV, 292—294.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V. at, omend-

skjcindt der, saavel i Vores Norske Lovs 5*" Bogs 2^**

Capitels 63^* Arlicul, som i den senere udgangne allern.

Forordning af 31. Maji 1737, efter begges retteste -Me-

ning og Forstaaelse. ere, anlangende Aasædes-Retten

og Hovedbollets Tiltrædelse i Vort Rige Norge, følgende

Regler fastsatte:

1) At Aasædesretten strækker sig saavidt, som Af-

kom af begge Kjon i nedstigende Linie fra den Afdode

er til. — 2) at ældre Sodskend haver Fortrin for yn-

. gere af samme Kjon. — 3) at Mand, og Mand af Mand,

gaae for Qvinde af Mand, og at Qvinde af Mand gaae

for Mand og Qvinde af Qvinde. — Men, at: 4] Born

af begge KjOn i alle andre Tilfælde træde i deres af-

dode Forældres Sted og Ret, efter disses Kjcin og Al-

der. — 5) at naar Sadskende alle forestille een afdcid
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Person, da haver Mandkjonnet iblandt dennem Fortrin v 1752.

fremfor Qvindekjonnet; samt endelig: 6) at, iblandt de, 26. Mai.

som forestille flere afdøde Personer, tiltrædes Aasædet

efter den Ret, som Forældrene havde haft, om^de havde

levet, og ikke efter Biirnenes egen Ret i Henseende til

deres Kjon eller Alder: — saa have Vi dog, for at fore-

komme de Uvisheder og Irringer, hvilke anlangende

deslige SpOrgsraaale", om Aasædesretten, kunde mode

Dommerne og Parterne i de Tilfælde, som ikke ved

Lovens klare Bogstav ere afgjorte, allern. fundet for

godt, de herom forhen gjorte Anordninger yderligere

at igjentage og forklare, ligesom Vi og ved denne Vo-

r^s allern. Forordning byde og befale, at det herefter

i Vort Rige Norge med Aasædesretten og HovedboUets

Tiltrædelse skal, efter dets trende Arvetal, forholdes

som folgér:

Om den forste Årv , som er Sonnernes Arv: — 1)

Om Faderen lader Odelsgods eller andet Jordegods ef-

ter sig, da viger den ældste, det er fbrstefcidde, SOn

til Hovedbollet og Aasædet. — 2) Er ældste Son dod,

og haver efterladt sig Sonner, da træder den ældste

af dennem i sin Faders Sted til Hovedbollel, fremfor

sin Farbroder. Saa træder og Sonnesons-Son, om Sbn-

nesSn er dod, for ældste Sbns yngre Son, og saa frem-

deles nedad- — 3) Saa længe ældste Sbns nedstigende

mandlige Afkom, Son af Son, er lil, skulle de andre

Sonner og deres Afkom ikke tiltræde Hovedhbllet. —
4) Ere ingen af disse til, da viger anden Son, eller, om
han er dod, da hans Son og mandlige nedstigende Af-

komj eller næste Scin og haus mandlige Afkom,* til

Hovedbbllet, den ældre afd(3de Scins Son og mandlige

Afkom stedse for yngere levende Son, alt paa den

Maade, som forhen om ældste SOn og hans Afkom er

forklaret. — 5) Saa længe Sonner og Sanner af Son-

ner ere til, skulle hverken Dottre af Scinner, eller deres

- Afkom, tiltræde Aasædet.

///. B. d
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4752. Om den anden Arv, som er Sbnne-DdUrenes Arv:

26. Ma!._— 6) ere hverken Sonner, eller deres nedstigende Af-
""""^"^

kom, Mand af Mand, som fOr er sagt, tilovers, da træ-

der ældste Sons ældste Datter til Hovedbollet. — 7) er

hun dod, og haver efterladt sig Bdrn, da træder den

nærmeste af dennem i sin Moders Sled, saaledes, at

yngre Broder og hans Afkom af begge Kjcin gaaer fqr

ældre Soster og hendes Afkom; ældre afdode Sosters

Datter for yngre afdode Scisters Son, eller yngre le-

vende Soster, og de ældste Sddskend af hver Kjcin

for.de yngre i samme Kjon. Saa gjor og BOrneborn,

om Born ei er til, og saa fremdeles nedad, ligesom om

Sonnernes Arv forklaret er. — 8) Saa længe ældste

S5ns ældste Datter, og hendes nedstigende Afkom af

begge Kjdn er til, skulle hverken hans andre D5ttre,

eller deres Afkom, tiltræde, og saa længe ældste Stins

Ddttre og deres Afkom er til, skulle hverken de andre

Sdnners Ddttre, eller deres Afkom, tiltræde. — 9) Ere

disse alle ddde, da viger den nærmeste afddde Sdns

Ddttre, eller deres Afkom, til HovedbdUel, og forholdes

dermed udi alt, som i den 7**,^ og 8^* Articul formeldes.

— iO) Saa .længe Sdnnernes Ddttre, eller deres ned-

stigende Afkom af begge Kjdn, er tilovers, som fdr er

forklaret, skulle hverken Ddttrene eller deres Afkom
tiltræde.

Om den tredie Arv^ som er Dottrenes Arv : — 4 4)

ere hverken Sonner, eller deres nedstigende Afkom af

begge Kjon tilovers, da eier ældste Datter HovedbdUel,

og skulle ældste Datter og hendes Afkom, eller nær-

meste Ddttre og deres Afkom, af begge Kjdn, tiltræde

Aasædesretten i samme Orden og paa samme Maa(3e,

som forhen om Sonne - Ddttrenes Arv er . anordnet.

Hvorefter alle og enhver Vedkommende sig allerund.

have at rette. Thi byde Vi hermed og befale Vores

Vice-Statholder, Grever. Stiftbefalingsmænd, Biskopper,

Amtmænd, Laugsmænd, Præsidenter, Borgemestere og

Raad, Fogder og alle andre, som denne Vores Forord-
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ning under Vorl Cancellie-Segl tilskikket vorder, al de 1752.

den paa behorige Steder til Alles Efterretning strax la- ^e^RlaT^
der læse og forkynde. Givet &c. Fredensborg den

26. Maji 4752.

Reskript til de Deputerede for Financerne, 26. Mai.

ang. Eggert Olafssons og Bjarne Palssons is-

landske Reise. FVedensborg 26. Mai 1752. —
Siell. Tegn. LXXVH, Sii3»'~864.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Under den

14. Maji udi næstafvigte Aar have Vi allern. ladet eder

rescribere, at de tvende islandske Studeniere, navnlig

Egerhardus Olavius og Bjarne Paulsen^ som, efter Vo-

res til eder den 23. Aprilis næstforhen ergangne Befa-

ling, med de i samme Aar herfra til Vort Land Island

bortseglede Skibe, skulde have reist over til Landet^

for der overalt at erkyndige sig om Landets Natur,

Art og Beskaffenhed, maatte forblive her end et Aar

endnu, men, da de nu med de i dette Aar fra Vores

kongelige Besidentsstad KjObenhavn til Island bortgaa-

ende Skibe begiver sig paa Reisen herfra, saa er lier-

med Vores allern. Villie og Befaling, at I lader f6ie den

Anstalt hos vedkommende Vore Betjehtere der i Lan-

det, "at dennem bliver paa deres Rciser i Landet, fol-

gelig ovenbemeldte Vores allern. Befaling af den 23.

Aprilis a. p., given fri Befordring og Skyds ^ udi de

dem allern. anbefalede Ærender, samt at hver af

dennom bliver paa Island- betalt aarlig 100 Bd. af Vo-

res Gasse, som deunera der i Landet af Vore Betjen-

tere skal anvises. Derefter I eder allerund. haver at

rette. Befalendes &c. Fredensborg den 26. Maji 1752.

Plakat, ang. GodtgjSrelse for fundne gamle 7. August

Mynter og Oldsager m. v. Fredénsborg ?• Au-

Foraudret ved Keskr, 9. Maris 1753.

9*
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gUSt 1752. — Oprindelig kun udgivet for Danmark og

August. Korge, og ikke publiceret i Island; med Hensyn til dens Gyl-

"dighed der jevnf. Canc. Skr. 26. April 1817- Renlek. Danske

Exped. Prot. 48, S. 174—176; Original-Aftryk hos Hopffner;

Qvart-Forr. 1752, S. 103-104; Schou IV, 302.

Plakat, ang. Godtgjorelse af den kongelige Cassa
.

for gamle Mynter og andet nf nogen Rarhed, som udi

Danmark og Norge maatte findes og til Rentekammeret

indsendes.

Yi Frederik, den Femte &c. G. A. V., al ihvorvel

AU, hvad som udi Vort Rige Danmark tindes at være

nedgravet eller forborget udi Jord, Skov, Mark, Huus

eller anden Steds, være sig enten Guld, Soiv, Metal

og anden Skat, som ingen sig vedkjender, er, som

Dannefæ, efter Danske Lovs 5**^ Bogs 9*« Gap. a**^^ Ari.,

saavel som den derom under 22. Martii 1737 allern.

udgivne Forordning; Os alene tilhørende, med mindre

Nogen dermed, ved særdeles kongel Benaading, maatte

være forlenet
;

og Os ligeledes, efter Norske Lovs 5*^

Bogs 9^^ Gap. 5*« og 6*« Art., af hvad Penge

eller andel Gods, som udi Jorden befindes, en Andeel

er forbeholden: saa have Vi dog af hbikongel. Naade,

og til Opmuntring for Vore kjære og troe Undersaalter,

som noget saadant opdage, allern. for godt befunden

at bevilge, ligesom Vi det og hermed, til alle og en-

hvers Efterretning,, allern. bekjendtgjdre : at hvo som

maatte finde gamle Mynter og andet, som, formedelst

dets Ælde eller særdeles Beskaffenhed, af nogen Rar-

hed kan ansees, skal, imod at samme til Vores Rente-

kammer behorigen indsendes, derfor af Vores Gassa

nydfc^ efter dets Værd, fuldkommen Betaling. I det

5vrige forbliver del ved Lovene og forbemeldte Forord-

ning, og hvis nogen underslaaer sig, det som findes,

være sig enten hvad foran meldt er, eller andet, som

Os alt eller tildeels tilfalder, at fordølge, skal de der-

for være tilborlig Straf undergiven. Hvorefter de Ved-

kommende sig allerund. have at retl.e. Thi byde og
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befale Vi hermed Vores Vice - Statholder udi Vort Rige 1752.

Norge, saml Vore Grever, Stifibefalingsmænd, Friherrer,
'^'^^

7. A Uj£ust.
Amtmænd , Landsdommere

,
Lnugraænd

,
Præsidenier,

Borgemestere og Raadmænd, Fogder og alle Andre,

som denne Vores Placat under Vort Kammer-Segl til- , .

skikkel vorder, at de den paa alle behorige Steder

straxen lade læse og forkynde. Givet paa Vort SIoL

Fredensborg den 7. Augusti Anno 1752.

Gavebrev og Fundats paa Gaarden Nyp, som ^

Dagverøarnes Kirkes Eiendom, Hrappsey 28.

Novembr. 1752. ^ — Original i Bispe-Archivet i Island,

Nr. 196 i;ældre Nr. 284). blandt «Dagver&arnes Kirliju skjol«,

paategnet at være læst ved Biskop Finn Jonssons Visitats paa

Dagverbarnes, den 0. Septembr. 1758.

Åh bænhiisib a Dagver()arnesi sé naubsynlegt, vegna

l)eirra vanfæru, og barna skirnar &c., hcfir verib alla

lima virt og ålitib af profostum Jjessarar syslu, prestum

og o&rum. si&an reformations-ti'&ina. hvers vegna

hefir og aldrei aflagzt hingab tii,- jafnvel 1)6 ])ah hafi

ekkert ått sjalfu ser til vl&urhalds og prestunum til

launa fyrir siLt 6mak, heldur verib uppi haldib og prest-

unum til skammra stunda nokkub gefib af s6knarf61ks-

ins eigin g6bvilja og uppåkostna&i ; saml virSist, ah

])vi raeir tfmarnir Ii'ba, })vi hærri naubsyn sé j^vi vi& ah

halda, svo })ab aldrei ni&ur falli; jå, ekki einasta {)ai!),

heldur ab messum sé jiar fjolgab og sofnubinum til

stærstu hægbar og uppbyggingar, ab ])ar -verbi virkileg

kirkja og kirkju sokn stiplub, })areb soknarfolkib, eink-

anlega i J^essum uteyjum , kann varia mogulega til

gagns sjalfrar s6knarkirkjunnar ab vilja,- sem er svo

harbla fjarlæg, fyrst vegna of langra vega, sem ætib

gjorast meir og meir torfærir, [)ar næst vegna fålksins

I

') Reskr. 9. Juni 1758.
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1762. fåtæklai% jiafe er a& skiija landfolksins, sem alltic) er ab

28- Wovbr. iitarmasl. svo l)ab hefir ei hesta aJ) Ijå fra sjålfs sins

'

-^"^^
nau&synjum, og h'ka eyjafélksins, sem bagt veilir ab

kaupa })å til kirkjunnar jafnabarlega ; en sérdeilis' er

{)ab émissanda, ab J)ar gjcirist kirkja, vegna tjngd6msins -

Gatechisalion og Præparation til Confirmationen, sem' er

svo ærib naubsynleg, til hverrar bornia kunna hartnær

aldrei ab komast og hennar ab nj6ta { sinni soknar-

kirkju ; en nu kann })ar ei kirkja ab setjast, nema henni

beetist faung til endurbotar, uppbygguigar og vibhalds,
'

og prestanna laun forbetrist, ef ei ab ollu leyti svo

mikib, sera jDeini eykst omakib,
l)å Jio svo, ab Jjeir

kunni nokknrnveginn ab vibhaldast. |>arfyrir ab svo

komnu undirlagi, til eflingar gubs dyrbar og hins sanna

kristindéms, samt s6knarf61kinu til hægbar, bornunum

til l)vi betri uppfræbingar, og sérdeilis prestunum til

launa, styrks og abstobar, gefura vib bæbi sameiginlega,

nu'verandi ektahjon: eg Bogi Benedixson og eg |}ri1b-

ur Bjarnadottir, jorbina Nyp, XVI hundrub ab dyrleika,

liggjandi i Bubardals kirkjus6kn innan Dala syslu, ab

mebfylgjandi 3 kiigildum, undan okkur og okkar erf-

Ingjum, prestunum sem Dagverbarness kirkjti meb réttu

})j6na eiga, og héreptir {)j6nandi verba, manni epiir

mann, til æfinlegs eignarhalds og agéba, meb leigum

og landskuld og Ollum Ipeim gOgnum og gæbum, eignum

og i'tcikum til lands og vatns, sem nefndri jorbu fylgt

hefir, fylgir og fylgja ber, til yztu ummerkja sem abrir

mcnn f m6ti eiga, svo ab l^eir skulu henni behalda og

njota åtcilulaust, svo sem annari beneficii jorb, er einu

prestakalli filheyrir, meb eptirfylgjandi skilmålum:

1) Skal niiverandi soknarpreslur, ebur, ef hann'frå

fellur, \k hans eptirkomari, ab forfallalausu hib fyrsta,

og jafnvel strax a næstkomandi sumri, meb biskupsins

vilund, supplicera til Hans kéngl. Maj*' l)ariim, ab abur

nefnt Dagverbarness bænhus megi virkileg kirkja verba,

å hvcrri svo opt sé mcssab, ab l)ångab venjulega sækjandi
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soknarfolk, einkurn eyjafolki?), friist aldeilis fra sinum 1752.

torveldu og ska&legu kirkjuferbum inn ab SkarBi (sem 28. Novbr,

trau&lega må ininna vera en hérum fjérba hvern sunnu-

dag), og ab til l^essarar mju kirkju leggist svo margir

bæir, at) fasta- og lausagoztmndum, lj6stollum og leg-

kaupura, a^hunkunniab reparerast, vi&baldast og aldr-

ei apLur af leggjast; hvar til Varia syriist af veita

bllum J)eiiB bæjum, sem liggja fyrir utaii Klofninga, og

eyjaplåzib allt a& Långeyjarnesi.

2) Fåisl ei allranåt)ugast konunglegt leyfi til J^ess-

arar kirkju stiplunar, eptir sera fyrir skrifab steiidur,

einkum seu prestarnir orsok til J)ess, ab l^etta efni fåi

oi frarngång, }3å skal I)essi gjOf vera ofiyt og upphafin,

og l^eim aldrei til nokkurs gagns koma, heldur skal

jorbin mer og minum erfingjura eins sem åc;ur raétmælis-

laust tilheyra; en gångi {»elta åfram, sem nu er til

æila^,
t)å

skal l^essi gjof 6rjufanleg haJdast og jorbin

prestunum tilheyra, eptir sem åbur er fyrir mælt, fra

})eim degi er koniingsins leyfi, er i laudib inn -komib

og 1 verk sett, en fyrri eigi.

3) Ef j(3rbin kynni ab brigbast, hvers ei er ab vænta,

viljum vib abra eins goba og n'fbygba fastaeign i henn-

ar stab tillåta, svo gjofin aldrei tilbaka gangi. Item

tilskiljum vibj ab vib megum jorbina til okkar leysa, ef

viljum, fyrir eins g6ba jcirb ebur jarbar part, og ab

prestarnir megi eitt -sinn, ef l^eim ]D6knast, anvenda

henni i abra })énanlegri fasteign, meb sinna yfirvalda

samj^ykkf, \>6 svo, ab jjeir gjori ei ser né sinum eptir-

komendum i kallinu skaba l)armeb.
'— Og meb {)vi hér

undirskrifabur soknarpresturinn lofar fyrir' sitt leyti,

scifnubinum til uppbyggingar, samt ser og eptirkomandi '

prestum til gagns, }jann skilmala ab halda, sem bann

serdeilis åhrærir: {)å, l)essu framanskrifubu gjafarbréfi

til stabfestingar og fulls myndugleika, eru okkar undir-

skrifub nofn meb eigin hondum og hjajirykktum venju-

legum sigiielum i tiikallabra votta viburvist, hverir sin

E
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752. tiofn her einnig undirskrifo og sm signet hjå selja, a&

NovbT ^^^«*PP^^^y l^^^i^*^ "^S- Novembris Anno 1752.

' Jon Bjarnason. Bogi Benidixson.

(l; s.) (l. s.)

Jjrubur Bjarnad6llir.

'
(L. S.) •

'

Sem vottar undirstrifa:

Magnus' {)orvaldsson, Einar Hannesson.

(L. S.) (L. S.)

(Paa Brevets sidste S idej : Svo sem eg hefi abur

lil slegib meb j^essum minum gjafa'-tyomingi prest-

unum i Skar&sjji'ngunum jor&ina Nyp, ef Dagver^)arnes-

kirkja yr&i svo i stand sett sem Jjessi gjorningur fyrir

mælir, \)å er eg i alla stabi hann hérnieb stalfestandi.

Til merkis mitt nafn. ab Hrappsey d. 6. Septembr.

1755.

Bogi Benidixson.

.

" - (L. S.)

Novbr. Gavebrev og Fundats paa en Part. af Dag-

verdarnes til Kirken sammesteds. DagverSarnes

30. Novembr. 1752. - Original i Bispe-Archivet i Is-

land, Nr. 196 (ældre Nr. 284), blandt cOtijiverB.trnes kirhju

skj6l», paategnet at være læst ved Biskop Finn Jonssons Visi-

tals paa Dagvertarnes den r>. Septembr. 1758.

Jafnvel |)6 bænhvisib hér Dagvér?)arnesi hafi alla

tima verib ålitiJf) nau&synlegt afc vera, vegna l^eirra

vanfæru &c., og J^essvegna vi()haldizt allt i fra tni-

.arbrag&anna lagfæn'ngart/ma, ])å hefir {)6 ekkert att

(svo menn viti), hvorki i fasteign né kugiidum, sjalfu

ser til viMialds sem annat bænhus og preslunum (il

Jauna fyrir sitfc 6mak, heldur hefir uppi haldizt af

s6knarf6Iksins og proprietariorura fn'viljugu lillagi, hverir

allt tif 1746 hafa prestimum hérum 2 riksdali fyrir

sinar messur 3 å 4 sinnum å åri g6?)viljuglega gefife;

svo skulu og J)eir næsiutveir proprietariit)ess, nefnilega
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Helga sål. Eggertsd6ttir og minn sal. fa&ir Benidix J6ns- 17o2.

son, hafa haft i fullum åsetningi ab gefa og lestamenlera 30. Novbr.

\>\i nokkub eptir sig i fostii og lausu, sérdeilis prest- ' '

^

unum til goba, svo J)eir yrbi ei molviijugir til ab messa

hér, og léti l)ab aldrei (sem ætib var hætt vib) afleggjast

og afskaffasl. par fyrir, uppå l>ab ab åbur nefnt bæn-

hus mætti ælinlega upp héban, sem hingab til, vib

haldasl, og ]pvi sfbur af leggjast, s6knarf6Ikinu til nokk-

urrar hægbar og prestunum tU launa fyrir sitt 6mak:

— gef og lestamentera eg Elen Benidixd6ttir 5 hundrub

af jorbinni Dagverbarnesi, liggjandi i Skarbs kirkjusokn,

^ heimalandi, meb ollum })eim gcignum og gæbum, seih

.^eiIn sama parti eiga ab fylgja, svo ab bænhusib kunni

sjålft meb frjålsu ab eiga torfrislu, stimgu og trbb ser

til viburhalds og uppbyggingar, samt tilskil eg mer ab

hafa landskuld })essa parts fyrir uppb6t J)eirra husa,

sem honum eiga ab fylgja, h'ka sem l5gmålib fyrir skilur

um-kirkjujorb, er stendur å proprietarii grundu; somu-

leibis gef eg og bænhiisinu J)rju målnytu kugildi, meb

dessum parti af J^eim sex ki'igildum, sem jorbunni nu

^y^Bj^j af hverjum prestur, sem hér messar, årlega upp-

bsri 1 salarium hålfar leigur fyrir sina lvj(Wuistu, lika

sem eptir onnur kiigiidi å propriotarii-jcirbum i landinu

venjulegl, en hålfum leigum held eg, og hver einn

t^igandi, årlega fyrir kugildanna åbyrgb, sem einn pro-

prietarius. Skal ^ess\ gjof hafa sitt gengi og orjufanlega

haldasl æfinlega- héban i fra af mer og mi'num erfingj-

uni fra næstkomandi fardogum i753, meb l)eim skii-

målum:

^) ab prestarnir messi hér ei sjaldnar en 3 a 4

smnum årlega, sem ab fornu hefir verib, og

2) ab bænhusinu annabhvorl gefist nokkub hér eplir

l)vi til viburhalds, ebur hingab venjulega sækjandi sokn-

arf61k haldi ]}yi vib og endurbæfi .l)ab, meb tilstyrk

eigandans, einsog gjort var i fyrra haust, ])å \>at var

sibast upp smibab.
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1752. 3] tilskil eg, ab f6]ki& endurbæti \)at uppå vanlar

^^"J^^^^'
ab setja bænbiisib i goU stand ulaf, sera Jjabhefir byrjab.;

en falli j^ab nibur, ebur ef preslarnir af leggja å |)vi ab

inessa, j;)å skal nefndur 5 hundraca partur i beimalandi,

asiimt aminnslum J^'emur bænbvis-kugildum, falla aplur

. til eiganda jarbarinnar og vera bans ålolulaus eign

l)aban i fra. ^ ,

Oska eg, ab |Dessa mina gjof, svo seni loggjOf,

satnl}ykki rainn lavverge og br6bir Bogi Benidixson,

meb sinni uppåskript, hond og signeti, bverri til full-

koralegrar slabfestingar eg mitt nafn hér imdirskrifa og

hjå })rykki venjulegt signet, asamt s6knar-prestinum, er

fyrir sitt leyti lofar hér messum iippi ab balda meban

bann råb til hefir, og i viburvisl lilkallabra erlegra volta,

er sin nofn- meb hjål)rykktuTn signetum bér undir skrifa.

Dalum Dagverbamesi })ann 30. Novembris Anno 1752.

J6n Bjarnasou. - Elen Benedictsdéttir.

(L. S.) (L S.)

Sem vottar undirskrifa:

Einar Gubmundsson. Magniis |>orvaIdsson.

*
. . -

(L. S.) (L. S.)

Svo vitt mer tiikemur eptir logum ab slabfesta

})enna gjafagjorning systur minnar Elenar, vil eg bann

(mer ab skablausu) i alla stabi samjoykkja; til merkis

mitt nafn, ab Hrappsey d. 6, Septenibr. 1755.

Bogi Benedixson.

'

(L- S.)

Framanskrifab gjafabréf stabfesli eg i alla stabi enn

HM i dag meb bendi og signeti, ab Skarbi å Skarbsstrond

J)ana 7, Septembris 1755,

Elen Benedixdottir.

(L. S.)

30. Novbr. General Lands-Oeconomie og Commerce-CoUe-

gii Skrivelse til Stiftamtmændene i Danmark og

Norge, ang. Algierske Sopasse. Khavn 30.
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Novembi'. 1752. - General Lands-Oeeoiiom. og Corhm. 1752.

Colleg. Copieb. Lilr. D, Nr. Tti. S. 02o-()30; Fogtm. V. 1,
^^"^^^

408—410. ' '

Da man her ved Collegio ere komne i Erfaring,

al omendskj(5ndt den kgl. allern. Forordn, af 1. Maji

1747 udtrykkelig befaler, at de Skibe, hvortil et Algie-

riske Soe-Pas bliver forlanget, ikke alene skal tilhore

Hans kgl. Maj'* Undersaatter alene, men endog være

for samme Regning equiperet, og at vedkommende

Redere, forend saadant Pas maa erholdes, skal efter

3''*'' Artikel af hoisibemeldte Forordning gjcire deres

Eed paa begge for" Punkters Rigtighed, saa dog alli-

gevel bliver denne Hans kgl. Maj" allerhoiestc Viliie i

den Articul ang. Skibenes Epuipenng ikke behcirig ef-

terlevet, men derunder begaaes adskillig Underslæb,

hvorfore det bliver fornoden, for denne Underslæb i

Fremtiden saa meget deslo sikkrere at forekomme, saa-

vel som og aC betage al Tvivl, hvormed en eller anden

kunde fremkomme, ang. Forstaaelsen af det Ord Equi-

pering, at folgende med Hans kgl. Maj*' allern. Villie

overeensstemmende Arrangement bliver bekjendtgjort,

saavel som og, at, foruden andet, som i 5. § af det

kgl Reglement udfordres at skulde af Skibs-Rederne

opfyldes, forend dennem Eed tillades, skulde de endnu

herefter, og forinden de til saadan Eed admitteres,

frembringe følgende :
— 1) Et troværdig Beviis, at Ski-

bet, som skal udgaae, enten er nybygget eller i Hans

Maj*' Riger og Lande for Redernes Regning i forne-

den Tilfælde udbedret eller calfatret. — 2). Et hgele-

des troværdig Beviis, at Skibs -Equipagen eller Skibs-

folkene ere alle Hans Maj** Undersaatter, siden dette,

i Henseende til de nylig med de barbariske Re-

gjeringer sluttede, og med forste i Trykken udkom-

mende Freds-Traktater, saa meget desto mere udfor-

dres, paa det at derved alle i saa Maade forefaldende

Irringer med deres Krydsere kan forekommes. —

«
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- vi 752. 3) Endnu ^ en AUest. nt de have anskaffet sig deres

30. JNovbr. Skibs-Proviant i Hans kgl. Maj*^ Lande.

Vi skulde derfor tjenstberedvilligst anmode (Til.)

at give de i Deres allern. anfortroede Siift værende

Comraercerende og Skippere fornoden Efterretning om
ermeldte Punkter, saavel som og^ at De behageligcn

vilde foranstalte, at samme i forekommende Tilfælde

vedborligen vorder observeret^ siden det udi de over

Edens Aflæggelse meddelende Certificater maa anferes

at disse trende Punkler ere iagttagne, og skulde der

bæres Tvivl om nogen af for"* Punkters Rigtighed, da

maa Skibs-Eierne ingen Eed tillades forend Beskaffen-

heden herom til dette Gollegium er indberettet.

,Da vi og ofte fra de ^aa fremmede Handelssteder

værende Consuls maa fornemme, at endeel Skippere

ganske ikke efterleve den 10^* Post i den allern. ud-

gangne Forordn, af 10. Februar 1749,^ hvorefter de

ere tilholdne, inden 24 Timer efter deres Ankomst at

forevise Consulen deres Passe, Skibs-Roler, og ovrige

Documenter, samt gjOre Forklaring over yderes gjorde

Reise, hvorfra de ere komne, hvormed de have været

iadne og hvorhen samme var destineret, hvilket og

ligesaavel bcir iagttages ved Afreisen som ved Ankom-

sten i Henseende til deres Retour-Ladninger, saa skulde

vi herved have erindret, at som denne Forfatning alene

er gjort til de Gommercerendes Fordeel, og paa det

al Skipperne, if5lge bemeldte lO*** Postes Indhold, ved

samme Leilighed kan af Consulen blive uTiderretlede

om de fremmede Steders Love og Skikke, og fornem-

melig hvad Vare der ikke er tilladt al indfores, hvori

Skipperne ellers, til stor Skade for deres Redere, ofte

') Paa Tydsk (Qvart-Forr. 1749, S. 51; Rubr. hos Schou

IV, 111) ;
paa Dansk 3. Marts 1749: RForordning, hvorledes

de paa fremmede Steder værende danske Consuis sig i

Henseende til de Commercerende have at forholde, og

hvad Consulatpenge de maa tage«. Qvart-Forr. 1749, S.

57; Schou IV, 111—114.
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pleier at forgaae sig: saa skulde vi ligeledes (Tit.) her- 1752.

ved lienstberedvillisst have anmodet, at De vilde be- '^TT^^X'^V

hage at lade bekjendtgjorej at naar eaten Rederne

eller Skipperne nogen Gertificatz vorder tilstillet, den-

nem da tillige bhver erindret og tilholdt noie at efter-

leve Forordn, af 10. Febr.^ 1749, og derhos alvorhgen

betydet, at, om det siden skulde befindes, at de sig

ikke hos Gonsulerne behorigen baade ved Ankomsten og

Borlreisen have anmeldet, eller i saa Maade ikke at

kunde legitimere sig med den i forbem*" 10^" Art. fo-

reskrevne Attest fra vedkommende Gonsuls, saa skulde

de ved deres Hjemkomst exemplariter bhve anseet og

afstraffede. General Lands Oeconomie og Gommerce

GoUegium den 30. Novembr. 1752.
i

Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau ^

og Biskop Olaf Gislason, ang. Ydelsen af den.

saakaldte sætisflsk til Præst og Kirke paa Hvals-

nes og Utskalar. Christiansborg 1. Decembr.

1752 ^ — Bekjendtgjort paa Allhinget 1753 (Aithingsb. Nr.

Xyiii^ 2) og i Synodalforsamhngeii for Skalliolt Stift 1753.

Norske Tegn. XXXIU, 57G—577.

' Frederik den Femte &c. Y. S. B. T. Udi Memo-

rial til Os af 17. Juhi sidstleden haver de tvende Præ-

ster paa Vort Land Island, Herr Thorgeir Marcussen og

Herr Thorder Joensen for Os allerund. andraget, hvor- .

ledes de Oplænder eller fremmede Somænd, der i en

temmelig Mængde aarlig skal opholde sig i de dem

anbetroede Menigheder, baade den ordinaire Fiske-Vær-

tid om Vinteren, fra 4. Februarii til 4 2. Maji, saa og

om Foraaret, fra bemeldte Tid den 12. Maji til Medium

JuHi, ingen Rettighed skal give til deres Kirker, hvilke

de dog, ifolge Forordningen om Sabbathens HeUighol-

O eller 3. Marts, see foreg. Aiuii.

^) Reskr. 18. Februar 1757.

1
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4752. delse af Aar i744, ere forpligtede at soge, men alene

1. Decbr. de, som til Gommunion ere admitterede, give til Præ-

''^^^^'"'^^sten og Kirken 2 a 3 Fiske; og som Kirkerne, der ere

saa'smaae af Bygning, åt de knap" kan rumme mere

end de ordinaire Sognemænd., ved det at de Fremmede

i Hobetal hver Helligdag besoge Kirkerne, hoiligen rui-

neres, Folket fortrænges, og Gudstjeneste, især Gale-

chisalionen^ forhindres, og undertiden plal maa efter-

lades, hvilken Uleilighed dog kunde forekommes, om

Kirkerne bleve bygte af den Storrelse, at disse Frem-

mede tillige med Sognemændene kunde alle faae be-

leihgt Rum derinde, haver de allerund. begjert, al: det

allern. maatte anordnes, at enhver Oplænder eller frem-

med Fiskere, som sig den ordinaire Fiske-Værtid fra

Februarii til Medium Maji sig i Hvalnes og Uiskaale

Sogner opholder, skulle herefter aarhg give til Kirkerne

\ Fisk eller 2 Skilhng Datiske, og de, som fra 12. Maji

til deres Hjemreise in Junio eller Julio iiTden Menighe-

den forbliver, Va Fisk eller 1 Skilling aarlig,. paa det

Kirkerne af dette Tilskud kan bygges storre; da, som

baade du, Biskop Gislesen, og Laugraand Magnus Gis-

lesen- holde det billigt, at de sig i disse Sogner, Hval-

nes og Uiskaale, om Vinteren i Vær- elier Fiske-Tiden

' . opholdende Sciefolk conlribuere noget til Præsterne,

for derfor ai lade bygge Kirkerne saa store, at saavel

deres egne Sognefolk som disse Fremmede, uden at

trænges, kunde rummes: saa give Vi eder hermed til-

kjende, at Vi, eRer din, Kammerherre Greve Rantzaus

herover indhentede Erklæring, allern. have bevilget, at

Præsterne for Hvalnes og Utskaale Menigheder maa op

pebære een Fisk, som er 2 Skilling Danske, af hver

af de sig der opholdende fremmede Sofolk, som fiske

et Hundrede Fisk paa sin Lod, hvad enten det da er

imellem 4. Februarii og 12. Maji, eller imellem 12. Maji

og Medio Julii. Hv-orimod Præsterne skal være forphg-

tede, at lade Kirkerne bygge saa store, at idetmindste

den halve Deel af de Fremmede, foruden de rette
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Sognefolk, med Bekvemmeliglied derudi kunde rumrneSj 1762.

og skal du, Biskop Gislesen, havo Indseende med, at T^TTT^
Kirkernes Bygninger blive saaledes extenderede. Der-

efter I eder allerund. haver at rette, og Vedkommende

sligt til Efterretning at tilkjcndegive. Befalendes &c.

Christiansborg Slot deii 1. Decembr. 1-752.

Kongelig Resolution ang. Henlæggelsen af 2t. oechr

Jorderne Skaptafell og Kengigoz til Sandfell

Præstekald. Christiansborg d. 27. Decbr. 1752.*.

— 1 Anledning af Andragende fra Præsten J^n Olafsson, at

han i forrige Aar, da en stor Deel af Indvaanerne i Refstat)

Sogn i Mule Syssel lormedelst langvarig Dyrlid flyttede derfra,

havde været nodsaget til ogsaa at goae bort fra dette Kald, -

iivor han havde tjent i 30 Aar, og til det da vacante fattige

Kald, Sandfell og Hof. Da nu dette Kalds Indtægt kun belob

5 Rbd. 3 Mk. aarlig, soger han om at faae de to Jorder,

Skaptafell og Hengigdz, henlagte til Kaldet C^^'orest. 18. De-

cembr.) Rentek. Norske Refat, og Resol. Prot. 33, Nr. 129.

Vi accordere allern. at Supplicanten Joen Olsen,

Præst for Sandefields og Hoffs Menighed udi Island-,

maa, saa længe han i dette Kald forbliver, ligesom

hans Formænd, nyde og benytte sig af de Os der til-

horende tvende Jorder, Schaftefield og Hengegodset

kaldet, fri for Afgift deraf at svare. Christiansborg

Slot den 27. Decembr. 1752. '

"

m

Kongelig Resolution ang. Indforsel af svensk

Jern. Christiansborg 27. Februar 1753.

— Det islandske Conipagnie havde i Aaret 1752 fort til Khavn

256 Skpd. 8 Lpd. 9 Pd. svensk Jern, og deraf, tvertimod Oc-

troyen og Resol. 4. Juli 1747 ladet indskibe til Island 237

Skpd. 1 Lpd. 9 Pd. ; dette lod dog Ucntek. passere, i Anled-

ning af, at kun norsk Jern opsendtes i Aaret 1751, og da til-

lige Compagniet tilbod, kun at ville fore norsk Jern til Islnnd

i 1753, paa den overbievne Rest 19 Skpd. 7 Lpd. svensk Jern

') KoMgel. Resol. 21. April 1760.

•

1
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4753. nær. Men nu anholdt Compagniet paa ny om at raaatte des-

^l^'"^^;^^ uden opsende iOO a 120 Skpd. svensk Jern, som det foregav

at have været nodsaget til at modtage i Betaling for islandske

Varer. Rentek. raader og til at give denne Concession, da der

ikke fandte- synderligt Forraad af norsk Jern, og da dog om-

trent 100 Skpd. deraf vilde blive opsendt. Rentek JNorske

• Relat..og Resol, Prot. 34, Nr. 25.

IhvorveJ del islandske Gompagnie, efter indbe-

meldte Forskrivning, tilkom at forsyne Island udi inde-

værende Aar alene med norsk Jern, paa de 19 Skpd.

7 Lpd. svensk Jern nær, som de fra forrige Aar have

i Behold, saa bevilge Vi dog, efter de civrige anfSrte

Omstændigheder, allern., at Compagniet maa i dette

Aar derforuden sende til Landet 100 til 120 Skpd.

svensk Jern, imod at de lage det civrige af Norske

Fabriquer, og ellers herefter holde sig Octroyen og

Vores allern. Résolution af 4. Julii 1747 herudinden

striete efterretlig. Christiansborg Slot den 27. Febru-

arii 1753.

m

9: Marts. Reskript til de Tilforordnede i Videnskaber-

nes Societet, ang. Eggert Olafssons og Bjarni

Palssons Heise i Island. Christiansborg 9. Marts

1753. — Publiceret paa Althinget 1753 (Althingsb. Nr.

XYiii, 4); Siell. Tegn. LXXVllJ, 157''-159.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Os er af

din, Kainmérherre og Sliftbefahngsmand Greve af Rant-

zaus lil Os undei" den 25. Januarii næstafvigt forfattede

allerund. Forestilling bleven berettet, at de tvende is-

landske Studeniere, navnlig Eggert Olufsen og Bjarne

Paulsen, som udi næstafvigt^ Aar reisle over til Vort

Land Island, for der at gjore adskillige Observationer,

saavel i flenseende til 'Landels Natur og Beskaffenhed

som til de i Landet faldende Naturalia, til dig, Vores

Geheimeraad i Vores Geheirae-Conseil, Greve Johan

Ludvig Holstein, have indberettet, al det med den dem

paa deres Reise i Landet allern. forundte Fri-Skyds
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har 'sine Vanskeligheder, deels formedelsl de med den 1753.

Skyds ikke kan komme andre Steder, end de alfare 9. Marts.

Veie, då der dog paa 6de og ubeboede Steder oftest

kan være det meste- at obsei^ere, deels og, fordi Bon-

derne i deres HOslæts Tid ved saadan Skyds forhin-

dres til deres Skade, af hvilken Åarsag de have pro-

poneretj at der maatte contribueres en Fisk eller 2 Sk.

af hver Bonde, som tiender 5 Hundreder, til at go'dt-

gjOre dem deres Reisers Bekostninger, hvorom du,

Kammerherre Greve Rantzau, baade som et Membrum
* i Societetet, og som Stiftamtmand over Island, allerand.

forestiller, at Supplicanternes Andragende, angaaende

Vanskeligheden med Skydsen, vel medfcirer Sandhed,

men at det paa den anden Side, i Henseende til den

proponerte Contribution, i hvor 'liden den maatte være,

ville blive Indbyggerne, især paa nogle Steder i Lan

det, hvor Græsvæxten og Fiskeriet er mislinget, tungt,

at udrede nogen ny Contribution. — Altsaa, paa det

at disse tvende Studentere ikke skulle blive hindrede

fra, at komme paa de Steder i Landet, hvor de for-

mene at noget af dennem kunde være at opdage eller

eftergranske, og at Vores med disse Anstalter havende

allern. Oiemærker med deres Oversendelse til Island

kunde, saavidt mueligt er, opfyldes, give Vi eder her-

med tilkjende, at Vi, efter dit. Kammerherre Greve

Ranlzaus Os paa egne og Societetets Vegne allerund.

gjorte Forslag, allern. have bevilget, at enhver, af disse

tvende Studentere maa, isteden for den dennem ved

Vores allern. Befaling af den 26. Maji a. p. forundte

frie Skyds og Befordring i Landet, godlgjores aarlig 30

Rdlr., imod at de selv skal kj6b,e sig Heste og see sig

. med -Skyds forsynede; og, da du, Kammerherre Greve

Rantzau, Os endvidere allerund. haver forestiit, at disse

tvende Studentere udi en fra dem under den 5. Oc-

tobris sidstafvigt indkommen Memorial, have andraget,

at de ei kan komme ud med de 100 Rd. aarlig, som

Vi enhver af dem allern. have tillagt, i Hénseende til

10
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1753.

9. Marts.

clo mange Ting de aarlig -maa kjtibe og lade komme
herfra, baade for at forisætte deres Observationer, saa

og til deres forn5dne Ophold og Klæder i det haarde

Land, hvorfore de har maattet sætte sig i nogen Gjeld

;

saa halver du. Kammerherre Greve Rantzau, til Os al-

lerund, indstilt, om Vi, i allern. Henseende til, at de

allerede have givét iProver paa deres Flid og Attraa til

at opfylde Vores havende allern. Oiemærke, med al

hidsende adskiUige Naturalia, ville allern. tillægge den-

nem, til_ de iOORd. de hver for sig haver, endnu hver

af dem aarlig 30 Rd., som da, tillige med de forom- .

meldte 30 Rd., dem pro persona herved er forundt,

isteden for fri Skyds, vilde blive aarlig for enhver ialt

160 Rdr. — Thi bliver eder til eders Eflerretnine; her-

ved tilkjendegivet, at Vi ligeledes dette Tillæg af sær

kongehg Naade allern. have åccorderet, til hvilken Ende

Vi under denne Dags Dato herom have ladet rescri-

bere Os elskel. Vore Deputerede for Financerne, saa-

ledes som I af hosfOlgende Gjenpart nærmere kunne

erfare. Derefter I eder allerund. haver at rette. Be-

falendes &c. Christiansborg den 9. Mariii 1753.^

20. Marts. KongcUg ResolntioD ang. yderligere Forskud

til de islandske Indretninger, Indforelse af Courant-

Mynt, m. V. Christiansborg 20. Marts 1753. —
Resolutionens § 3 om Courant - Myntens Gangharhed publiceret

(som Ugl, Uesol. 24. Marts) paa Althinget 1T53 (Althingsh.

Nr. XYiii, 1); ligeledes § 1 og § 4 (sammest. Nr. xxir,3)efter

Rentek. Skriv. 31. Marts 1753 lil Direef rurerne for det is-

landske Interesspntskab (Isl. og Færo. Copiob. Litr. L, Nr.

102). — Rentek Norske Relat, og Resol. Prot. 34, Nr. 34.

Directeurerne for det islandske Interessentskab, Laugmand

Magnus Gislason, Landfoged Skuli Magnusson o. fl. bavde ind-

giyel et allerund. Andragende og Forslag: 1) om videre For-

•) Under s. D. er et Reskript udgaaet til de Deputerede for

iMnancerne, angaaende Udbetaling af den for de Reisende

bestemte Lon, 1(10 Ild. aarlig (Sieil. Tegn. LXXVllf,
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skud^ af 20000 Ud. til bemeldte Indretningers Istandsættelse og 1753.

Fremgang; lu'orimod de tilbyde, at levere Klæde til de konge- 20. Marts,

lige Sofolk af forsvarlig Bonitet og for ringere Priis end det

hidindtil andensteds fra haver været at erholde. — 2) Om~\
Privilegium paa et Svovel-Raffinaderie der i Landet, samt nogen

Hjeip til dets indrettelse og, naar de havde forud le\ert saa-

dant Qvantum, som ansees at væré et tilstrækkelig Forraad for

Rigerne paa 2 Aar, da Svovels indforsel at maatte forbydes,

imod at de sælge Svovelet for saa billig Priis som mueligt er,
^

og 3) om Courant-Mynt at maa^ gaae og gjelde i Landet, samt
^

af del islandsli.e Conipagnie didfores og for Vare modtages. —
Laiidfogden, som kom sidst i Aaret atter til Kjobenhavn, havde

siden, paa egne og bemeldte hans Medinteressenters Vegne,

efter paaberaabte Fuldmagt, indgivet en Memorial om adskil-

lige Poster, og deriblandt de anforte, hvilke sidste hau dog

tildeels nærmere forklarer og i visse Maader efter her befundne

Omstændiglieder anderledes foreslaaer: forst hvorledes de til

bemeldte Indretninger skjænkede og forstrakte 19000 Rd. ere

anvendte, deels til de i Kjobenhavn indkjobte Fiskehukkerter,

og deeis til fornodne Materialier, saavel til Fabriquerne samt .

til Huse og Baade at anskaffe, med videre som til disse Ind-

retninger henhorer; saa og, hvorvidt dermed er avanceret,

da paa Landet allerede er anlagt Begyndelsen til en By,

med Pak-, Smede-, Reberbane- og Bodker-Huse og fremdeles

med flere Bygninger til andre Fabriquer og Indretninger con-

tinueres, item at det tegner sig dermed til en onskelig Frem-

gang, saasoni den der faldende Uld > efter Fabrique- Mester

Dannebergs Attest, er befunden saa god, at deraf ved Sortering

kan forarbeides Klæde' a Alen paa 3 iudtil 9 Mark, foruden

andre Vare, som Rask, Sars, Makei, Flonel, Kirsei, Svanebay

og Fildl, hvoraf endeel allerede er bleven forfærdiget og udi

den Hukkert, med hvilken han kom til Norge og der, forme-

delst Vinteren, er bleven eflerliggende
,

belhides; saa og, at

andre Værksteder ere i Gang, og ihvorvel Fiskeriet i forrige

Aar der haver mislinget, saa at endog nogle af de fra Holland

sig ved Island indfundne Fiske -Hukkerter inaatte gaae derfra

liden Ladning, blev dog paa de 2** islandske Hukkerter fanget

200 Tonder Cabiliou, som ligeledes med bemeldte Hukkert hid

forventes, saa skal og haves Haah om Hvalfiskefangst med 4

dertil istandsatte .Toller, og med Korn og anden Væxt kunde

vel udi forrige Aar, fordi de herfra didbragte jydske og norske

Bunderlolk kom sildig til Landet, ikke gjdres noget ret Forsog,

10*
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1753. men, efter den Væxt det Lidet, som blev saaet, paa en kort

20. Marts . 'i'id haver haft, paatvivles ikke heller, naar Sæden lægges be-

^--9^^""*^ timeligen i Jorden, at jo Korn og andet der vil komme til

Fuldkommenlied. ligesom og endeel Islændere nyde ved disse

Indretninger Underviisning, da allerede imod GO ere satte udi

Arbeide, nogle til at lære de der indfdrte Professioner, for

samme videre i Landet at udbrede, og andre soii) Arbeidere

ved Fabriquerne; 12 ere, ved at fare paa Hukkerterne, bleven

Somænd, og 3 skal have temmelig avanceret udi Navigationen,

foruden at enhver af forhemeldte Bonder haver endeel Islæn-

dere under sig, for at lære dem at ploie Jor(jen samt at an-

lægge nyttige Hauger, saa at, naar det begyndte, og paa faa

Maaneder saavidt avancerede, maatte nyde kongelig Protection

og videre HjeJp, kunde, sojn han melder, dette store Land,

der strækker sig paa 160 Mile i Længden, GO Mile i Breden,

og skal besidde mange forhen uhekjendte Fordele, samt der-

iblandt, som nu er befunden, baade Steenkul,. Lignum fossile

og Porcellins-Jord , blive af langt slorre Betydenhed end det

hidindtil haver været, til Kongens Gloire og Intraders Forme-

relse samt Indbyggernes Lyksalighed. Dernæst anfører lian,

livorledes det herudi, foruden den endnu forventende Ujelp,

fornemmeligen derpaa ankommer, baade at der skeer Tilforsel

paa hvis som udfordres til disse og andre, til Landets Bedste,

endnu agtende Indretninger at sætte istand og vedligeholde,

saa og, at hvad der forarbeides kan blive debiteret, men fore-

stiller derhos adsiullige Vanskeligheder og Indvendinger, som
han befrygter og tildeels allerede befinder derudi at vil mode,

fornemmeligen, ligesom de islandske Fabriquer skulde kunne

forvolde endeel andre her anlagde Manufaeturers Ruin ; hvilket

han dog formener ikke deraf at vil folge^ efterdi paa de i Is-

land forarbeidende Vare ikkun i Begyndelsen her ^oges Debit,

saa og, ligesom det octroyerede islandske Compagnie derved

vilde lide Ska(?e, som han ikke heller seer, men derimod for-

mener, ^t disse i Landet indforte nye Indretninger langt mere

vil være ligesaa vel Gompagniet til Fordeel, som Landets Ind-

vaanere til Gavn og Velfærd, naar Gompagniet pna begge Dele

ville hensee og til den Ende facilitere disse Indretninger, som

han dog anderledes har maattet fornemme, da bemeldte Com-

pagnie, til hvem han sig haver addresseret, haver paa ingen

billig Maade villet indgaae, enten at fore til Landet hvad til

de nye Indretninger udfordres, eller at modtage de dem der

tilbudue Vare; hvorfore, og paa det hvad saaledes til Landets
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Opkomst er begyndt og fremdeles behoves skulde ikke standse '

4753.

og gaae igjen tilbage^ lian supplicerer oin lolgende Poster: 20. Marts.

1) At han og I\ledinteressenter maa selv fragte Skibe,

og med samme; samt med deres Ilukkerter saavel tore til Lan-

det hvad Materialier og Vare, som til de nye Indretninger l)e-

hoves, som og fra Landet de der af det nye Fiskerie og Fa-

briquerne virkende. Vare, da de derved underkaste sig den

sirængeste Inquisition, for at betage al Mistanke, at intet An-

det, Compagniels Handel til Skade, derunder skulde forelobe.

— 2) At Compagniet maa tilholdes^ at lore til andre Landets

Ind\^aanere hvad der behdves af stort og Krum -Tommer til

Jægter, Baade og Vogne, saavel som Hor og Hamp, paa det

de nye Indretninger kunde udi Landet blive almindelige. —
3) At Compagniet ligeledes n)aatte sende til Landet Courant-

Mynt, og samme der udi Handel og Vandel at ^*elde. —
4) At som til de nye Indretningers Istandsættelse og Fremgang

nu for Tiden, efter en derover forfattet Specification, skaf ud-

fordres over 23000 Rd., og Interessentskabet har ingen Kræfter

og ikke heller vide Udveie til, samme at kan tilveiebringe,

dennem da, paa det saa stort et Forehavende til Landets Op-

komst ikke i dets Mangel ganske skulde standse og undergaae,

allernaariigst, foruden det forhen skjenkede og forestrakte,

endnu maatte gives 20000 Rd. — 5) At udi det almindelige

Magazia maa i nogle Aar, og indtil de ved deres Commissio-

nair kunde forskalfe sig Debit paa fremmede Steder, modtages

alle de paa deres nyeFabriquer forarheidede uldne Vare, imod

dets Værdie udi rede Penge, saasom Landfogden nu ved sin

Nærværelse her paa Stedet befinder, at det ikke paa den af

ham og Medinteressenter i Landet omsogte og forauforte Maade

lader sig gjore', de kongelige Sofolk dermed at forsyne. —
At fra den Svovel-Fabrique, som Interessenterne agter i

Landet at indrette, maatte til de kongelige Krudmoller mod-
tages livad Svovel dertil belioves, imod billig Priis, og naar

Interessentskabet havde hidbragt saadan et Quantum, som an-

sees for et tilstrækkelig Forraad, da Svovels Indforsel udi Kon-

gens Riger bg Lande forbydes?! — 7) At dette interessentskab

maa, fremfor Andre, være privilegeret til at nyde og til Rette

gjore alle i Island befindende Metaller og Mineralia, som Por-

cellin^-Jord, Agater, Victriol og Andet, uden at det islandske

(^ompagnie eller Andre maatte derudi, ved dets TJdforsel eller

i anden Maade, gjore dem Indpas. — S) At siden det falder

Interessentskabet for tungt at underholde alle de til Landet
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1753. herfra didsendte Bonderfolk, og det er til Landets almindelige
-

20. Marts. Bedste, at Almuen saavel udi Agerdyrkning som udi andre

Maader af dem undervises, at da over hele Landet dertil, dog

ikkun een Gang for alle, maa paabydes noget vist, som han

foreslaaer og mundtligen melder at vil belobe omtrent 3000

Rd. — og 9) eiter hans siden indgivne Promemoria , at be-

meldte 15 Familier Bonderfolk maae udi de Sysler, bvor de

nedsættes, gives af det kongelige Jordegods, hver Familie for

sig, en bekvem Jord af omtrent 100 Rigsdalers Værdie, som nu

svarer ongefehr 6 Rd. aarlig Afgift, og hvorpaa, efter den nu

der brugelige Maade, kan fodes 8 Hasle, 4 Kjor og 100 Faar,

med Vilkaar, at de udi de 10 forste Aar ikkun svare den

eller de af den Landskyld og Leie, som hidindtil til Forpag-

terne er bleven ydet; hvilket han formener at ville ikke blive

til Afgang for Kongens Kasse, efterdi den for disse Bonder

foreslagne Moderation bestaaer ikkun udi det, som Forpagterne

af disse, Jorders Afgifter nu beholde for deres Umage og An-

svar, og det nye Interessentskab ville for det Ovrige cavere,

men derimod formodes, at disse Jorder ved saadanne nye Be-

boere vilde forbedres til Kongens mærkelige Interesse.

Med Hensyn til den 1. Post bemærker Rentekammeret,

at det vel havde været at onske, at det oetroyerede islandske

Compagnie paa nogen billig Maade vilde have indgaaet, ved

deres egne til Landet befragtede Skibe, at didfore de .Materi-

alier og "Vare, som til forbemeldte nye Indretninger behdves,

heller end at tillade Landfogden, paa egne og Medinleressen-

ters Vegne, dertil å parte Skib at befragte ; hvorfore og samme
Compagnies Directeurer detsangaaende iierfra er tilskreven;

men, som Directeurerne ikke alene, paa Landfogdens derom

hos dennem forud betimelig gjorde Ansogning, have nægtet

at sende til -Holmens og Havnefjords Havne, hvor Tilforselen

behoves, saa store Fartoier, som, foruden Compagniets Han-
delsvare, det til bemeldte Indretning Requirerte kunde rumme,
men endog, omendskjondt dem her fra Kammeret iblandt an-

det er foreholde*, at Compagniet, ved saadan endnu ikke ugjor-

lig Befragtning, kunde vente den paa Fragten deraf folgende

• Forhoielse af Landfogden og hans Medinteressenter erstattet,

dog vedblive deres forrige, at det for Compagniet skulde være

umueligt, samt at de allerede til disse Havne andre Skibe have

antaget, saa er intet andet Middel tilbage, for at see hvad til

de nye Indretninger behoves derhen transporteret; end al

samme i Aar, ligesom udi forrige Aar med saadanne Vare
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slvei3l er, ved el aparte Skib y for Land fogdens ' Of^ hans lii- 4753.

teressenters Regning didfores,- da vel Coinpagniet i delte Fald 20. Marts,

paastaaer dels betragtning at ville besorge, for derved at kunde —
tage Præeautioti imod Underslæb udi deres Uandel ;

men,

ilivorvel de derhos love at belinge Fragten til det Noiesle,

saa dog, siden Befragtningen bliver for Landfogdens og hans

Medinteressenters egen Regning, eragtes, at han til samme

paa bedste IMaade at accordere billigen er nærmest, dog med

Vilkaar, at under Coutiscation og anden vilkaarlig Straf ikke

andet til Landet bringes end livad til de anforte Indretninger

udfordres, og hvorover en rigtig Specilicalion, forend Vårene

vorder indskibet, fil Kammeret maatte sendes, samt at til den

Ende og for desto noiere at paaagle og bevise, at Intet Com-

pagaiets Mandel til Fornærmelse derunder foreldber, foruden

den af Toldbetjenterne foretagende J/jquisition, ikke alene Com-

pagniet at være uformeent paa deres Vegne at udnævne een

eller nogle Personer, som baade ved Skibets Ladning, iivor

samme skeer, saavel som ved Losningen i Landet, kunde være

tilstede og samme opagte, dog uden nogen Ophold derved at

foraarsage, men tndog Amtmanden at beordre 2**^ uvillige og

paalidelige AJænd i Landet,' sum, saasnart Skibet aukommer,

samme havde at forseigle, Losningen stedse at bivaane og de'

udlossende Vare specificere, samt deres Forretning derover in-

den Thinge edeligen at aflijemle, hvilken Forretning, af Amt-

manden behorig attesteret, ligeledes her til Kammeret kunde

indsendes. Betræffende dernæst Hidiorselen af de Vare, som '

.

ved Fabriquerne og det nye Fiskerie briitges tilveie, da harCom-
' pagnieti Henseende til de uldne.V.are, som dennem til deres IJandel

i Landet er tilbuden, indgaaet, at lade samme ved deres Skibe

paa det islandske Interessentskabs egen Regning og Fare fore til

ls.havn, og naar de paa del alminaeligeMaiJiazin kjendes dygtige,

da deraf i Khavn at modtage livad til Landets Fornodenlied beho-

ves, hvorimod Intel lindes at erindre, elterdi det nu for Tiden, som
de andrage og Landfogden tilstaaer, haver sine Vanskeligheder

:

samme fra det Sted, hvor Fabriquerne befindes, til andre Han-

delspladser i Landet at transportere, og med Fiskevarene he-

roer det, naar den i Norge liggende Hukkert maatte ankomme
til Khavn, og de derudi befindende Vare, efter kgl. Resolution af

8. iVJai.sidstafvigie Aar, Compagniet vorder tilbuden, vel for

det fdrste derpaa, om Compagniet sig derefter med Landfog-

den og hans Interessenter ville forene ym, dette Slags Vare

efterdags i Landet, imod billig Betaling, at modtage; dog, som
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1753. saadan Forening endnu er uvis, og da Compagniet allerede

. Marts, deres Skibsbefragtninger baver sluttet, snarere at formode, at

'^^'"^ det i Aar vil tinde sine Vanskeligheder, det og kunde være

det nye Interessentskab en Lettelse, om de nu, da et Skib for

deres Regning til Landet maa fragtes, maatte, istedenfor at

lade det gaae tedig tilbage, derudi indlade hvad Vare de havde

ved Haanden, især siden Prisen paa Cabiliou meget derpaa

beroer, at den jo for jo hellere kommer til det Sted, hvor

samme forhandles; saa formenes, at bemeldte Interessentskab

vel ligeledes i dette Aar kunde tillades, de ved det nye Fi-

skerie virkende Vare enten med bemeldte Skib, eller en af

deres Hukkerter, ligesom de det tjenligst befinde, at hidsende,

dog under lige Viikaar, samt saadan Tilsyn og Forretning som

forhen, i Henseende til de didforende Vare, foreskreven er, og

ellers i Anledning af forbemeldte kgl. Resolution, med Condi-

tion, at disse Varé bliver ved Ankomsten Compagniet tilbuden,

og dersom samme ikke af Compagniet for billig Betaling mod-

. tages, Kongen da nærmere ville resolvere, hvorledes med dets

Forhandling paa anden Maade var at forholde.

Anlangende den 2'*'^" Post, da, som Compagniet efter den

dem meddeelte Octroyes 10. Post er forbunden at forsyne

Landets Indbyggere med hvis de behove, og især til Fiskeriets

Fortsættelse gjores fornoden: saa bliver samme Compagnies

Directeurer herfra tilskrevon, at besdrge den for Landets Ind-

vaanere omsogte Tilforsel saavel af Hor og Hamp, som af stort

og Krum-Tommer, efter en fra Landfogden over det sidste

indhentet nærmere Forklaring. — F^rat facilitere den S''^«, lige-

ledes af Betjenterne i Landet forhen omsogte Post, er det ved

kgl. Resolution af 4. Januar sidstafvigte Aar tilladt, at de til

Kongens Kasse i Lsland svarende Penge-Afgifter maae ligesaa-

vel udi Courant som Croner modtages, imod at paa hver Rigs-

daler, som betales udi Courant, erlægges den fastsatte Cron-

lage, 6 Skilling, og at samme Mynt derefter paa lige Mande

var bleven gangbar i Handel og Vandel i Landet havde man
saa meget mere formodet, som ikke aJene paa Compagniets

tilforn gjorde Forslag, til deres Soulagement i at forsltafTe Spe-

ciesmynt til Landet, ved kgl. Resolution af 27. April 1751 er

bevilget, at de' af de kongelige Afgifter, som udi Species ere

ansatte, maatte udi Croner, med den derpaa udi Forordningen

om den islandske Taxt af 10. Aprilis 1702 ansatte Lage a Rd.

3 Fiske eller 6 Sk., modtages, men det endog ikke andet kunde

»kjonnes, end at Compagniet, ved at didfore Courant, vilde
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have en Slags videre Lettelse, naar, eiter forbemelclte Betjen- 1753.

tes og Land fogdens gjorde Forslag, Lagen frn Courant til 20. Marts.

Species blev fastsat med 12 Sk. paa hver Rd. , saasoni en ^^^^^^--^

gyldig Species -Rd. ikke nær derfor kan haves; alene Com-

pagniet's Directeurer have udi sidstafvigte Aar, paa hvis dem

desangaaende fra Kammeret blev tilskreven, svaret, efter deres

paa Island farende Kjobmænds derhos foiede Erklæring, at det

vilde finde for store Vanskeligheder, især formedelst Brokreg-

ning udi Handelen, naar for 2, 4, 6 og 8 Sk. kjobes; og paa

hvis dennem udi indeværende Aar atter herfra er tilskreven,

igjentage de det samme , men iovrigt underkastende sig den

kongelige Villie om smaa Mynts Indforsel i Landet, naar

samme paa Species eller Croners Fod maatte myntes. — Nu

indsees vel ikke, at Courant -Mynts fndforsei i Landet, naar

Lagen paa foranforte Maade fastsættes, kunde være Compagniet

til Skade, efterdi ikke er at formode, eller vel kan være at

befrygte, at flere Penge til deres Handelsbetjente i Landet ville

indldbe, end som Compagniet, det ene Aar i det andet at regne,

lader didfore; og ikke heller befindes, at det kunde forvolde

saa- vanskelig en Brokregning, som foregives, saasom med den

anforte Lage kan udgives udi Courant -indtil 4 Sk. i Species

inclus!
,

nemh'g med 4V2 Sk., og paa 2 og 1 Sk. blev alene

en Brok for Lagen til Species paa 'A og VsSk., som ved Reg-

ninger imellem Rjobende og Sælgende ikke pleier at ansees,

ligesom og Betjenterne i Landet, paa hidvaanernes Vegne, som

den ene herudi vedkommende Part, ingen Vanskelighed derudi

haver befunden. Men, som Compagniet paa den ene Side er

allern. octroyeret at handle i Landet efter forbemeldte islandske

Taxt, som er indrettet efter Species-Mynt, saa at 1 Rd. Species

der gjelder 48, og 1 Rd. Croner 45 Fiske, og folgelig hver Fisk

2 Sk. Species, og det paa den anden Side dog, til Bekvem-

melighed baade for Landets Indbyggere i Almindelighed, saa-

vel som især ved de nye Indretninger, kan være tjenlig, at

smaa Mynt der var gangbar; saa ankommer det, efter foran-

forte Omstændigheder, alene paa Kongens Velbehag, hvad en-

ten saadan smaa Mynt paa Species Fod skulde myntes, eller

og, som Kammeret holder for bekvemmeligst og bedst, udi

Courant der indfores, og samme, med foranforte derpaa til Spe-

cies fastsættende Lage, overalt i Landet at gaa og gjelde, samt

af de Handlende, ligesaavel som andre, modtages, omend-

skjondt derved paa de kongelige Oppeborseler noget Lidet udi

^ Lagen kunde tabes. — Betræffende den udi 4**« Post til de
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1753. *»nlagdc Fabriquer ogandrc indretninger oiusogte videre Hjelp af

20. Marts. 20UOO Rd., foruden de Interessentskabet, efter ligl. Resolution
-^^^-^^ af 8. Mai sidstafvigte Aar, af Kongens Kasse ft restralite 4000

K<I., som i samme Aar skulde været betalt, men ikke indkom:

da, siden Kongen istedenfor de til disse Indretninger i Be-

gyndelsen omsogte 6000 Rd., dertil havde skjenket, ikke alene

af Zahl-Cassen, efter Resolution af 4. Januarii bemeldte Aar,

iOOOO Rd-, men endog, som Landfogden forklarer, af Parti--

culier-Cassen 5000 Rd., kunde man vel have ventet, at dette

forehavende saavel dermed , som ved Interessentskabets eget

Indskud, viliie nydt Fremgang. Men det- Indskud, som Inter-

essentskabet hos en og anden i Landet liavde formodet, skal

have feilet; og som det, efter Omstændighederne, er at be-

frygte, at dersom bemeldte Interessentskab ikke videre under-

stottes, kunde det, som til Landels Opkomst er begyndt og

hvortil Hans Maj^, af hoikongelig Omhu for de derværende

Undersaatteis Velfærd, saa betydelig en Summa alleru. haver

skjenket, forfalde og gaae tilb:ige, saa submilteres det Hans

Maj** Velbeliag, om deilil, foruden den anfdrte Forstrækning

af 4000 Rd., noget videre, og da hvormeget, niaa skjenkes;

dog paa den Maade, ai intet deraf bruges til den der agtende

Stronipevæver-Fabrique, som der i Landet ansees at være unyt-

tig, og ikke heller saa meget til den anlagde Klæde-F'abrique,

som mere til andel saadant nyttig Brug, der kan geraade Lan-

dets Indbyggere i Almindelighed til 13 nderviisning og Opkomst,

saavel med Fiskeriet bedre, end hidindtil skeet er, at soge,

som deres uldne Vare, især ved Spinden og Væven, paa en

lettere og bedre Maade -end tilforn at forfærdige, med videre

som til Landels almindelige Bedste henhorer, saa og, at saavel

derfor, som for hvis til disse Indretninger forhen er skjenket,

behorig af Ainlmanden attesteret Regning til Kammeret ind-

sendes, saaledes indrettet, at deraf lydelig kan erfares,- livor-

ledes samme til del deslinerede og hver Brug for sig er bleven

anvendt. — Den 5**^ Post, om at modtage for det forste i nogle

Aar udi det almindelige Magazin del der paa Fabriquerne for-

arbeidende Klæde og andre uldne Vare, henliorer vel egentligen

til General -Land -Oeeonomie ogCommerce-CoIiegio; dog, som

Magazinet cr alene for de i Danmark anlagde Fabriquer, synes

det ikke, især hvad Leverancen af Klæde angaaer, at Interes-

sentskabet derom kunde gjore^ sig noget Haab, og det ansees

deuuden, i Henseende til deslige allerede her belindende Ma-

nufacturer, saavel som den anseelige Bekostning, som saadan
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el Værk udfordrer, for tjenligst, at den islandske Klæde-Fa- 1753.

hrique for det (orste ikke extenderes videre, end til hvis i 20. Marts.

Landet bruges, da det som det islandske Compagnie deraf udi^—

-

deres Handel beliove, paa den udi foreg/iaende forste Post an-

forle Maade, og ellers under saadan Præcaution imod Under-

slæb, som tjenlig og fornoden befindes, blev at bringe til

Kjobenhavn, og dets Dygtighed udi Magazinet at paaskjonne.

Og bvorvidt Rasker, Sajetter eller andre deslige Vare, saa og '

i Tiden spundet Ulden -Garn, derfra, ligeledes under saadan

Pi æcaution^ maatte være at modtage, derom vil Rentekammeret

corrcspondere med ovennævnte Collegium. — Ved den C*« Post, 1
om et Svovel -RafQnaderie i Landet, findes Intet at erindre,

saasom det Raffinaderie, som afgawgnc Justitsraad ogCancellie-

forvalterSecbman, samt forrige Stok-Gjetmester Holtzman, efter

trykte Privilegier af 28. Junii 1724 i Kjobenhavn havde ind- -

rettet, forlængst er nedlagt, og bemeldte Privilegier, hvorefter

de alene og ingen anden til den i Island faldende raae Svovel

var berettiget, folgeligen tillige cesserer; det og desuden, i

Henseende til Forskjellen udi Bekostningen paa at transportere

raae og raffineret Svovel, saavel som i andre Maader, synes,

at saadant et Raffinaderie bedre i Landet end andensteds var

at anlægge: og naar Interessentskabet da dermed kom i Gang,

samt havde tilveiebragt saadan et Forraad , som til Brug udi

Kongens Riger og Lande for tilstrækkelig ansees, kunde an-

gaaende Forbud paa fremmed Svovels Indfdrsel nærmere fore- •

stilles, saa og imidlertid, efter en af Landfogden indleveret

Prove af raffineret Svovel, med General-Commissariaterne corre-

sponderes, for hvad Priis det til Kongens Tjeneste Behovende

maatte modtages : h'gesom og Interessentskabet sig da med

nærmere Forslag om det derpaa forlangte Privilegium havdej^
'

meldet. — Ligeledes findes Intet derimod at erindre, om In-

teressentskabet, efter den 7^^ Post, maatte fremfor andre være

privilegeret til at opsoge og til rette gjdre Metaller og Mine-

ralia, være sig den saakaldede Porcellins- Jord , Victriol eller

andet, saaVel som A gater, saasom Compagniet, efter dets Oc-

troy og især dens 16- Post, ingen Rettighed dertil haver; dog,

hvor noget saadant befindes paa en eller andens Grund, at da

dets Udgravning eller andet der foretagende Arbeide skeer méd

Grundeiernes Minde, saa og at Interessentskabet, saasnart no-

get saadant ' ærk maatte optages, det indberetter, og nærmere

Privilegium derpaa allerund. soger. — Den 8*** Post, om at

paalægge Landets Indvaanere noget vist, til de herfra didsendte

>

I
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1753. Bonderfolks Etablissement og Underholdning, kan vel være

20. Marts. Indvaanerne til Byrde; dog, som det er til deres almindelige

—''"^'"^--^ Bedste, at de udi Ploiuing og anden Jordens Dyrkning under-

viseSj synes det ikke ubilligt, at de dertil contribuere; alene,

som Landfogden udi sit gjorde Forslag om dette Paaiæg saavel

paa .lordegodspt som Losefæ overalt i Landet (der skal belobe

tilsammen omtrent 3000 Rd., og hvilke han siger nodvendig

dertil behoves) viger fra hvad af den conslituerede Amtmand

i saa Maade er proponeret; saa eragtes, at dertil af Landet

. kunde udskrives den Summa 3000 Rd., men samme af Amt-

manden, Laugniændene og Landfogden eonjunctim paa Ind

vaanerne, være sig saavel dem, der yde Tiende af Losefæ,

som de der eie, have i Forpagtning, eller ere benaadede med
* Jordegods, paa billigste og retteste Maade reparteres og der-

efter indsoges, in^od at Interessentskabet derfor og hvorledes

samme til det destinerede Brug vorder anvendt, behorig Reg-

ning til Kammeret indsender. — Endeligen, som efter den Q"^"

Post vel kan behoves, at ijemeldte BonderfoIIi til det paa Jor-

dernes Forbedring, og især med Korn-Sæd, der gjorende For-

sog, forundes de bekvemmeste Jorder, saa findes ikke heller

Noget derimod at erindre, at enhver af disse Familier anvises

paa Kongens Gods udi Sysselerne saadan en Jord , som af

Landfogden foreslaaes, og at de af samme Jords hidindtil sæd-

vanlige Afgifter udi de 10 forste Aar ikkun svare den V-2 eller

• de Va Dele; dog, hvor nogen af disse Jorder med Beboere er for-

synet, at da derhen sees, at samme Beboere nyder, i dets Sted,

anden Jord i Brug; da det for det Ovrige derpaa vil ankomme,

om Ombudsijolderne, som nu have disse Jorder i Forpagtning,

lade det, efter Landfogdens Formening, derved forblive, uden

noget Afslag derfor i deres Afgifter at paastaae, eller og de

sig derom med Ansogning maatte melde, udi hvilket sidste

Fald saadant Afslag dog ikke skal kunne blive hoiere end om-

trent 40 Rd. aarlig, og hvorimod Jorderne, naar samme ved

disse nye Beboere var bleven forbedret, vel, efter de 10 Aars

Forlob, for storry Afgift end tilforn, til Kongens Interesse,

kunde være at skyldsætte.

Eftei^ foraiiforte Oaislændigheder ville Vi: 1) af

særdeles Naade og hoikongelig Omhu for Vore paa

Island boende kjære og Iroc Undersaatlers Velfærd og

Opkomst at befordre^ saml til deres fremdeles Opmun-

tring, som udi indbemeldle Indretninger, efter den af
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Os under 4. Jahuarii 175^ ailorn. coBfirmerede Con- . 1753,

venlion, som Interessenter allerede have taget eller 20. Marts,

herefter ville tage Deel, allern. dertil, saavel som til de

didsendte jydske og norske Bcindorfolks Etablissement og

Underholdning, endnu skjenke, ikke alene de dette In-

teressentskab, efter Vores allern. Resolution af 8. Maji

samme Aar, foreslrakte 4000 Rd.. men endoc; derforuden

tolv Tusinde Rigsdaler, sorji af Zahlcasscn anvises; dog

at deraf Intet bruges til nogen Strompevæver-Fabrique,

og ikke heller anvendes saameget paa den der ind-

rettede Klæde-Fabrique (hvilken for det fcirste ikke maa

extenderes videre end til hvad i Landet kan benyttes),

som meget mere til andet saadant nyttigt Brug, der

kan være Indbyggerne i Almindelighed til Underviisning

og Opkomst, saavel med Fiskeriet bedre, end Jiidindtil

skeet er, at soge, som deres uldene Vare, især ved"

Spinden og Væven, paa en lettere og bedre Maade end

tilfoi'u, at forfærdige, med videre, som til Landets al:

mindelige Bedste henhorer. Og haver Interessentskabet

saavel for bemeldte IGOOORd., som de udi sidstafvigte

Aar allern. dertil forærte 15000 Rd.j bchOrig af Amt-

manden attesteret Regning til Vores Rentekammer at

indsende^ saaledes indrettet, at deraf kan erfares, hvor-

ledes samme til det destinerede og hver Brug for sig

er bleven anvendt. — 2) Til at didfore de lil disse

Indretninger fornodne og for hvis Vi allern. have skjen-

ket indkjdbende Materialier og Vare, som det islandske

Gompagnie haver declareret ikke at ville eller kunne

ved egne Skibe transportere, maa don herværende

Landfoged selv, paa egne og Medinteressenters Vegne,

udi indeværende Aar befragte et Skib, og hvad Vare

i dette Aar ved" det nye Fiskerie tilvciebringcs kan, siden

' ingen Accord derom med Gompagniel endnu er truffen,

med samme Skib, eller en af Interessentskabets Fiske-

ITukkerler, ligesom de det tjenlig befinde, her til Staden

f5res, og det islandske Gompagnie, paa den ved Vores

allern. Resolution af 8. Maji sidstafvigte Åai' befalede
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753. Maade tilbydes; dog at, under Confiscalion og anden

Marts, vilkaarlig Straf, intet Andet, Compagniets Handel .til

Fornærmelse, enten til eller fra Landet fores, samt at

imod deslige og anden Underslæb tages saadan Præ-

caution, som af Vores Rentekammer allerund. er fore-

stilt og i saa Maade fornoden eragtes. Og er det ellers,

hvad de paa Fabriquerne i Landet til Indvaanernes

Brug forarbeidende Klædevare angaaer, vel, at det is-

landske Gompagnie, efter Tilbud, lader samme ved

deres Skibe, - paa Interessenternes egen Regning og

Risico, hidbringe, og naar de paa det almindelige Ma-

gazin kjendes dygtige, da deraf modtager hvad som udi

deres Handel behoves, for lige Priis som de her gjel-

der; hvorhos dog ved Varenes Stempling og i anden

Maade hgeledes tages al muelig Præcaution imod Un-

derslæb. — 3) Skal Vores Courant-Mynt der i Landet

herefter være gangbar, saaledes, at i Rd. 12 Sk. Gou-

^ rant gjclder imod 1 Rd. udi Species, og 1 Rd. 6 Sk. Cou-

rant imod 1 Rd. udi Gi'oner, til hvilken Ende Compag-

niet samme Mynt indtil halve Skillinger inclusive til

Landet haver at fOre. Og som den da, istedenfor Spe-

cies, med bemeldte fastsatte Lage der udgives, saa

bliver og Gompagniet eller deres Handpls-Beljente, lige-

saavel som alle Andre udi Laudet, pligtige, samme

Mynt paa lige Maade at modtage. — 4) Maae Inleres-

senterne, med Hjelp af forbemeldte dem allern. skjen-

kede Summa, indrette der i Landet et Svovel-Raffma-
-

derie, og, naar de dermed ere .komne i Gang, kan de

sig med nærmere Forslåg om Privilegium cTerpaa aller-

und. melde; og imidlertid, efter den indleverte ?r'6ve

af raffineret Svovel, med de Deputerede udi Land- og

S(je-Etatens General-Commissariater corresponderes, om

hvad deraf til Vores Tjeneste, og til hvad Priis, kunde

i være at modtage. — 5) Ligeledes maa bemeldte Inter-

essentskab være berettiget at nyde og til Rette gjore

alle der i Landet befindende Metaller og Mineralia, som

Victriol, Porcelins-Jord og andet, saavel som Agater,
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uden al det islandske Gonipagnie eller Åndre, veddets 1753.

Udfcirsel, eller i anden Maade, derudi ajore detn Ind- TT^i^T^'
' . 5 &j 20. Miirts.

pas; dog hvor deslige befindes paa En eller Andens

særdeles Eiendom, maa dels Udgravning eller andet

der foretagende Arbeide skee med Grundeierens Minde,

og saasnart noget saadanl Værk optages, haver Inter-

essenterne det med sine Omstændigheder at indberette,

og derpaa nærmere allernaad. Privilegium allerunderd.

at soge; og — 6) kan de til Landet bragte forbe-

meldle Bonderfolk, hvor samme udi Syslerne be-

kvemmeligst ere at nedsætte, anvises af Vores Jorde-

godSj hver Familie for sig, saadan en Jord, som af

Landfogden er bragt i Forslag, og nyde de, udi de

forste 10 Aar, Afslag paa samme Jorders Afgifter

for den Va eller de -/s Dele, efter hver Jords Be-

skaffenhed, men, naar bemeldte 10 Aar ere forlcibne,

bliver disse Jorder af Rettens Middel og ' udmeldte

Mænd, at eftersee, dets Forbedring at beskrive og der-

hos at paaskjonne, om og hvorvidt den deraf gaaende

sædvanlige Afgift kunde for den folgende Tid være at

forhbie; saa maae og de Beboere, som paa disse Jor-

der Jiu befindes, med andre Steder forsynes. — I det

Ovrige er det vel, at Vores Rentekammer tilskriver del ,

islandske Compagnie, at samme, ifolge af Oclroyen, for-

syner Landet med. hvad der behoves af stort og Krum- ^

tbmmer til Jægter, Baade og Vogne, saml Hor og Hamp,

saavel som corresponderer med de Deputerede udi
h

General-Oeconomie og Commerce-CoUegio^ om og hvor-

vidt Rasker, Sajetter og andre deslige grove Vare fra

de islandske Fabriquer, samt i Tiden spundet Ulden-

garn, her kunde være at-modtage og derefter Land-

fogden herom Efterretning meddeler. Christiansborg

Slot den 20. Marfii 1753.

Over-Secretair U. A. Holsteins Skrivelse lil 20. Marts

(Stiftbefalingsmand Grev RantzaUj ang. den is-
1
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^^53, landske Lovsamling, Khayn 20. Marts 1753.—

20. Marts.^^®^"^^*^^^^^^^''^"®
lT53,.Nr 88, S. 122— 123-, jevnf.

Caneeliiets Breve 1T53. Nr. 8B.

Under den 30. Aprilis 1751 er Herr Greve bleven

, rescriberet, at alle Island vedkommende Love og For-

ordninger, samt Reskripter, skulle paa Dansk og Islandsk

ved Trykkeri publiceres; og da der nu i det Danske

Gancellie er funden adskillige der indsendte Concepter

til en Islandsk Lov, med videre dertil horende, som
r

synes at kunde tjene Herr Greven til dette anbefalede

Værk, saa har jeg den Ære, Herr Greve samme efter

den derove'r forfattede Designation ' herved at tilsende.

Jeg forbliver &c... Cancelliet den 20. Martii Anno 1753.

20. Marts. Reskript til Stiftbefalingsmand Rantzau^ ang.

Formildelse af Horstraf. Christiansborg 26. Marts

17533 — Norslie Tegn. XXXIV, 92.

. Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Udi allerund.

Memorial til Os, dat. den 21. Septembr. a. p., haver

en Mand paa Vort Land Island, af Mule Syssel, ved

Navn Jon Steingrimsson, beklaget sig, at han for tvende

• Gange i sit Ægteskab begangne Horerie med tvende

ledige Qvinde-Mennesker, navnlige Sigride Thorlefsdatter

og Ingeborg Jonsdatter, er efter Stor-Doramen tilfunden

at misle Huden, betåle 121 Markers Boder og rbmme
Herredet, med allerund, Begjering, at han, i Henseende

'J Efter Designationen skulde Folgende være oversendt: l)Laug-

mand Widalins Concept ti! den islandsiie Lov. — 2) Svs-

selmændenesReniarquer over bemeldte Widalins Concept. —
3) Lauginand Beckers Concept til den islandske Lov. —
4) Endnu nogle Remarquer over Conceptet til den islandske

Lov. — 5) Laugmand Magnus Gislesens Concept paa Dansk

til den islandske Lovs 4'"«, 5«« og 6»« Bog. —
G) Designation over vedlagte kongelige Reskripter og An-

ordninger, fra Nr. 1 til 19.

jevnf. Reskr. 17. Febr. 1769.
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til hans Fattigdom maatte allern. befries for den iddmte 1753.

Straf, og at han maatte blive i det Herred eller Land-
^g'^^j^J]!^

fjerding, hvori han opholder sig. Som det da af den

fra dig over denne Supphcantens allerund. Ansogning,

med den af Laugmanden Magnus Gislesen ham paa

Suppiiquen meddelte Attest, indkomne Erklæring for-*

nemmes, at han er ung og stærk, at han kan rydde et

Stykke Vei, hvorved Publici Bedste kunde fremmes:

saa give Vi dig tilkjende, at Vi, efter for"* Jon Stein-

grimsens herom allerund. gjorte Ansogning ogBegjering,

allern. have bevilget, at for" Jon Steingrimsen maa for

den lildomte Straf være befriet, men derimod skal det

Sted og Distance, som han skal være pligtig at rydde, '
-

hannem ei alene af Amtmanden og Sysselmanden an-

vises, men endog af dennem paaagtes, af hannem at

være inden en vis forelagt Tid efterkommet. Derefter

du dig allerund. haver at rette og de Vedkommende
Sligt til. Efterretning at tilkjendegive. Befalendes &c.

Christiansborg den 26. Martii 1753.

Reskript til Stiftbefalingsmand Rantzau, ang. ^'^i ts.

Rednction af Skorrastad Kirkes dvilder. Chri-

stiansborg 30. Marts 1753. — Norske Tegn.

XXXIV, 103—104.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Under den

27. Junii udi nsestafvigte Aar haver Præsten i Thvottaae

Præstegjeld udi Mule Syssel paa Vort Land Island, Hr.

Eirik Bjarnesonj udi allerund. Memorial til Os klagelig

andraget: hvorledes han, da han var Præst paa Skore-

stads Beneficium paa bemeldte Island, udi Aaret 1751

i den der da værende haarde Hungersnod, skal have

været nodsaget til at anvende nogle af bemeldte Skore-

stads Beneficii Qvilder, som i alt skal have belobet sig

til 5 Hundrede og 15 Alen, efter islandsk Taxt, eller

20 Rdlrs Værdie, til hans, samt hans Hustrues og spæde

Berns Underholdning, saasom han ikke skal have kun-

11
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1753. det nyde ringeste Assistence af sine Naboer, siden de

'^J^*'^^^^
selv havde deres eget nodig, og som denne dyre Tid

saaledes skal have ruineret ham, at han ikke skal kunne
E

see noget Midde^ til, nogensinde at kunne restituere

Skorestads Beneficium disse QviJder, eller 20 Va Rd.,

hvorom han beraaber sig paa Herredsdommens TJiings-

Act af den -10. Junii a. p. og Herreds-Provstens Visitats

af den 47. Junii Anno 1751 , det han og saa meget

mindre venter at kunde formaae, som det ham mi con-

fererede Præstekald Thvottaae, dets Indkomster, ikke

skal overgaae 4 Rdlrs Værdie, saa haver han derhos

allerund. begjert, at Vi allern. ville befrie ham for er-

meldte Qvilders Restitution i Fremtiden, hvilke Qvilder,

efter Biskoppens over Skalholts Stift Os elskel. Herr Oluf

Gislesens herover givne Paategning, er 5 i Tallet, hvor-

hos Biskoppen tilhge beretter, at forskrevne Ansogning

medforer Sandhed, samt at der endnu er 11 Qvilder

tilbage ved Skorestad Kirke, og at der ikke behoves

flere. Thi give Vi di^ hermed tilkjende, at Vi, efter

saadan for"" Herr Eirik Bjarnesons allerund. gjorte An-
' sogning og Begjering, samt efter din herover indhen-

tede Erklæring, allern. have bevilget, at han for at re-

stituere Skorestad Kirke forberorte 5 Qvilder allern.

maa være befriet. Derefter du dig allerund. haver at

, rette, og de Vedkommende Sligt til Efterretning at til-

kjendegive. Befalendes &c. Christiansborg den 30.

Martii 4753.
E

3. April. Kongelig Resolution ang. Forhandling af det

islandske Interessentskabs Kjiid- og Fiske-Varer.

Christiansborg 3. April 1753. — Da den de is-

land^ke Interessenter tilhorende Hukkert, som havde ligget

Vinteren over i Norge, var anliommen til Kjohenhavn den 15.

Marts, havde Landfogden Skuli Magnusson slrax tilbudt Com-

pagniet de medbragte Varer for folgende Priser : 1 Tonde saltet

Torsk og Sundemaver 4 Rd.; Langer, Helleflynder, Steenbidere

og Rokker 3 Rd. og Tran lO Rd.; fremdeles 72 Touder saltet
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Lammekjod, 'A Tonde Tunger og 8 Tdnder Talg for 568 Rd. 1753.

34 Sk., beregnet efter Qvægpriserne og Saltet, med Tillæg af 3. April.

136 Rd. 12 Sk.. for Fragt og Assurance; efter Lnndfogdens —^--^^^^

Beregning kunde Compagniet vinde derpaa omtrent 250 Rd. —
Landfogden meldte tillige, at Kjodet var tilveiebragt ved et

Slagterie, som Interessenterne havde været nodte til at foretage

for at skaffe raa Skind til deres Feldherederie, da Skind dertil

ikke kunde faaes hos Compagniet, hvorimod dette paaslod, at

saadanne Skind ikke vare forlangte, og iovrigt paastod, at den

hele Kjodhandel stred imod Octroyen, hvorfor det fordrede Er-

statning, men med Hensyn til Fiskevarene forbeholdt det sig .

at give Svar, indtil de vare efterseete paa Vragerboden. Rente-

kammeret gjorde sig forgjæves Umage at faa Compagniet til

at give efter for denne Gang og indstiller derfor, da Tiden

allerede var langt fremrykket, og den islandske Hukkert sl^ulde

saa snart som muligt gaae tilbage til Island, at Sagen maatte

afgjores (Forestill. 26. Marts). Rentek Norske Relat. og Re-

sol Prot. 34, Nr 42.
'

.

Ihvorvel det ikke haver været Landfoged Skule

Magnusen og Medinleressenter udi de islandske Indret-

ninger tilladt, indbemeldte Kjodvare fra Landet at fiire,

saa dogj siden det er ingen i Landet formeent at lade

slagte Qvæg, dette Siagterie er og ikke foretaget for

dermed at drive Mandel, inen af Nodvendighed, for at

faae de til Feldberederiet behovende Skind, og berOrte

Kjodvare ere tilbudnedet islandske Compagnie for saa-

dan Priis, som det kjobes i Landet, med paagaaende

Omkostninger, men Directeurerne dog ikke har villet

erklære sig til samme at modtage; saa tillade Vi allern.,

at disse Vare maa paa anden Maade, og uden at lade

*dem, mere end andre islandske Vare, paa Stadens

Vragerbod vrage, her forhandles
;
dog erindres bemeldte

Interessenter, efterdags at entholde sig fra saadanne
Vare, som er udenfor det Bevilgede, fra Landet at f5re,

.

hvorimod Vi allern. ikke paatvlvle, at Compagniet over-

lader berorte Interessenter de i Landet til det ommeldte

Feldherederie herefter behøvende raae Skind, imod billig

Betaling. Og betræffeude Fiskevarene, da, omendskjondl

samme allerede nogle Gange er tilbuden Compagniet,

11*

.

/
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1753. uden at erholde deres positive Svar om dets Modtagelse,

^p'lJ^^JIJJ^
endog efter at en Deel deraf var bleven efterseet og

Compagniet forud bekjendtgjort, at de samroe Besigtelse

kunde lade bivaane, saa ville Vi dog allern. at disse

Vare (undtagen 10 Tonder, som Landfogden til egen

Forhandling overlades) endnu bemeldte Compagnie skal

tilbydes, men . med Vilkaar, al de straxen og uden

mindste Ophold erklære sig, hvad enten de samme,

eller hvad deraf efter saadanne Vares Beskaffenhed ufor-

dærvet befindes, for den af Landfogden derpaa satte .

Priis ville modtage, eller ikke, og bliver det da i fcirste

Fald, naar de det ville modtage, dem uformeent, saa

mange Foustager, som de fornciden eragte, dog paa Stedet

hvor de nu befindes, saa og uden nogen Ophold eller

Ud_gift for Landfogden eller hans Interessenter, at lade

eftersee, men i sidste Fald, naar de sig dertil ikke er-

klære, tillades det hgeledes Landfogden meerbemeldte
-

Vare, eller hvad Compagniet ikke modtager, paa anden

Maade og uden at fore det til Vragerboden, at forhandle.

Christiansborg Slot den 3. Apriiis 1753.

6 April. Reskript til Stiftbefalingsmand Rantzaii, ang»

Suppliquer fra den islandske Almue. Christians-

borg den 6. April 1753. — Publiceret paa Althinget

1753 (Allhingsb. Nr. xyiii, 2); jevnf. Amtmands Bekjendt-

gjoreise 15. Juli 1755 (Althingsb. s. A. Nr. xxvi, 2. 1) ; Norske

Tegn. XXXIV, 110»'-112; Fogtm. V. 1, 439.

Frederik den Femte &c. V. S.B. T. Det er bleven

Os af- en til Os fra Jon Paulsen Bergmann, boende paa

Ildjernstader udi Vort Land Island, under den 20. Sept.

a. p. indkommen allerund. Memorial forestilt, at* han

haver begjært, at det maalte allern. tillades ham, saa

vel som andre Bønder der i Landet, at fremfcire deres

Sager og forncidhe Anliggende i deres eget, nemlig

det islandske Sprog, og det af den Aarsag, at han, eller

andre Bcjnder, ei selv kunde skrive eller stile i del

danske Sprog, og altsaa dertil maa" udbede sig Hjelp
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6. April.

hos deres Ovrighedspersoner og Sysselmænd, som haver 1753.

sin Vanskehgbed , naar det angaaer kongelige Embeds-

personers Forretninger. Iligemaade haver fornævnte Jon

Paulsen Bergmann allerund. været begjærendes, at hans

saavel som Almuens Breve til Os maatte være forseg-

lede, paa det de ei skulle komme for Alles og Enhvers

Oine. — Som Vi da over Supplikantens allenmd. An-

søgning have ladet Os referere din Erklæring, og deraf

fornummen, at det er saadanne Sager Supplikanten paa

egne og Almuens Vegne sciger Tilladelse at andrage i

det islandske Sprog, som ere Vore Betjenteres Embeds-

forretninger vedkommende, samt hvad de kunde have

at klage, saa, paa det ikke Nogen der paa Landet for-

medelst den-Aarsag skulde formene sig at blive forurettet,

er, hermed Vores allern. Villie og Befaling, at du foler

den Anstalt, at det paa Althinget paa Island bliver be-

kjendtgjort, at hvad som Almuen der paa Landet i slige

Tilfælde kunde have at andrage, maa de selv forfatte i

det islandske Sprog, og, i Anledning af Vores Norske

Lovs 1. B. 5i4. Cap. 3. Art, udøn at forevises (ivrig-

heden, under Vedkommendes Forsegling directe til det

Sted, hvorhen de ere addresserede, forsendes. Men
saafremt der med deslige Ansogninger, til Beviis og

Oplysning, bliver fremsendt Thingsvidner eller andre

publique Acter, da skal der over folge Traaslationer.

Derefter du dig allerund. haver at rette. Befalendes" s

dig Gud. ' Skrevet paa Vort Slot Christiansborg udi Vor

kongel. Besidentsstad Kjobenhavn den 6. April 1753.

Kongelig Resolntion ang. Compagniets og det lo. Aprit.

islandske Interessentskabs Tvistighed. Christians-

borg den;^10.^April 1753.- l Anledning af Compag-

niets Andragende om, at istedenfor de tilsigtede Fordele ved .

Oprettelsen af de nye Indretninger i Island, var allerede Com-

pagniet derved i mange Maader præjudiceret, og hvis de islandske

Interessenters Planer skulde nyde Fremgang, vilde ikke alene

Compagniet, men endog Landets Indbyggere i Almindelighed

derved tilsidst ruineres; Compagniet Andrager derfor paa, at
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1753. 2 eller flere Commissarier maatte blive udnævnte, til at undér-

10. April, soge og give Beretning onH 1) hvorvidt de islandske Interes-

—^^^^ senter have handlet imod Compagniets Octroy, Compagniet eller

Landets Indbyggere til Fornærmelse og Skade, samt, livis saa

befcindtes, hvor.ledes de derfor vare at anseé. — 2) Hvad Præ-

cautioner herom var attage for Fremtiden, samt hvad Grændser

der var at foreskrive. — 3) Foreslaaes at Compagniet skal her-

efter hores om de Forslag, som maatte fremliomme med Hen-

syn til de nye Indretninger i Island. — Rentekammeret der-

imod anseer Nedsættelsen af en saadan Commission for ovfcr-

flodig (Forest. 2 April). Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

34, Nr. 44.

Vi befinde ailern. ikke, at den af det islandske

Compagnie ansogle Commission til at undersoge de an-

dragne Poster, behOves, men ville allern., at Compag-

niet straxen, saasnart det mueligt er, saasom Landfoged

Skule Magnussens Reise ikke b6r opholdes, indberetter •

til Vores Rentekammer, hvortil Sagen henhorer; 1) hvor

udi samme Landfoged og hans Medinteressenter.udi de

nye Indretninger i Island, eller deres betjente, skal have

handlet imod Compagniets Octroy, den for Interessent-

skabet allern, confirmerede Convention og Vore derom

ergangne ailern. Resolutioners Hensigt, Compagniet til

Fornærmelse, samt derhos indsender de dertil horende

Beviser. — 2) Hvoriuli de Desseins bestaaer, Ved hvis

Fremgang de befrygte at ikke alene Compagniet, men
lendog Landets Indbyggere vilde i Tiden ruineres. Og
— 3) hvad Præcautioner de eragte tjenlig og fornoden

imod al herefterbefrygtende Misbrug, eller hvad Grændser
bemeldte Interessentskab var at foreskrive, foruden de

efter Vore allerede ergangne ailern. Resolutioner i saa

Maade foiede Anstalter; og naar da fra Parterne er bleven

indhentet hvad hver paa sin Side maatte have at andrage,

og til Oplysning fornoden eragles. bhver Sagen af Vores

Rentekammer at overveie, og efter Befindende allerund.

at forestille til Vores nærmere ailern. Resolution. lov-

rigt folger det af .sig selv, naar iblandt de herefter

gjcirende Forsiage, bemeldte Indretninger vedkommende,



Kgl. Resol. ang. Hindkl«-Compagnibt. 167

maatte befindes Noget^ hvorover Compagniets Betænk- 1763.

ning eragtes. fornoden, at da med samme Compagnie
"'J^'"^^^

derom vorder corresponderet. Christiansborg Slot den.

10. ApriUs 1753.

Kongelig Resolution ang. UnderstSttelse for le/Aprii.

nodlidende Egne i Island, Fredensborg 16. April

1753. — Efter flere liaarde Aar , og isæren stræng Vinter,

1750—51, vare Indbyggerne i Norder-Mule Syssel geraadede i

den yderste Elendighed, saa at 23 Mennesker dode af Hunger

og 24 Gaarde bleve 6de, idet Beboerne, omtrent 100 Mennesker,

vare vandrede til andre Egne for at tigge Foden* En lignende

Tilstand fandt Sted i Norder Syssel. Sysselmændene sogte der-

for om Eftergivelse af deres Afgifter, hvilket og Amtmanden ' ..

anbefaler, da Sysselmanden i Mule Syssel .skulde have mistet

sin liele Indtægt og Sysselmanden i Norder Syssel de af sin.

Den constituerede Amtmand foreslaaer tillige en Extraskat til

Nodiidendes Hjelp (Forest. 9- April). Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 34, Nr. 47. — Bekjendtgjort paa Althingel 1753 x

CAlthingsb. s. A'.Nr. xviii, 2).

Efter foranfarte Omstændigheder approbere Vi allern.

1) at Sysseln^ændene Peder Thorstensen og Joen Ben-

dixsen maa eftergives, saasom : den Forste de af den

norderste Part af Mule Syssel gaaende 20 Rd. Afgift

udi '6^" Aar, og den Anden af de 32 Rd. Afgift, som

svares af Nordre - Syssel , den halve Deel udi tvende

Aar, der for dem begge gjcir ialt' 92 Rd., og — 2) at

til Hjelp til de udi bemeldte norderste Part af Mule

Syssel i den haarde Vinter af Beboerne forladte 24

Gaardes Istandsættelse, saa at samme Beboere sig der

igjen kunde nedsætte, saavel som for at befrie Landet

for disse omldbende Fattiges Betlerie, maa, efter den

contituerede Amtmands Forslag, paalægges Indvaanerne

udi andre Sysseler, som ingen mærkelig Skade have

taget, udi tvende Aar at svare aarligen, nemhg: Enhver

som tiender 5 Hundrede: 1 Skilling; 10 Hundrede: 2

Skilling; 15 Hundrede: 3 Skilling, og 20 Hundrede: 4

SkiUing, samt de, som besidde stOrre Formue, i Pro-
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<753. portion af denne Taxt, dog at, for hvis saaledes ind-

kommer og hvorledes samme til det destinerede Brug

vorder anvendt, behorig Regnskab til Vores Rentekammer

aflægges; saa og, at overalt i Landet foies den Anstalt,

at Indbyggerne efterdags for Overlcib af Betlere fra

fremmede Sysseler vorder forskaanet. Fredensborg Slot

den ^6. Aprilis 1753,

30. April. - Kongelig Resolution ang. Tilladelse for det

islandske Interessentskab at fore nogle Varer til

Island. Fredensborg den 30. April 1753. —
Landfoged Skule Magnusson havde anholdt «om fri Ordre paa

de derhos specificerede Vare og Materialier, som han melder

for indeværende Aar behoves lii de nye Indretninger i Island,

samt med hans og Medinteressenters herværende Fiskehukkert,

saavel som detSkib, som dennem allern. er tilladt at befragte,

til Landet skulle fores, bestaaende deels udi Materialier og Red-

skaber til Fabriqverne og andre Indretninger, og deels udi Vare til

Provision for Fabriqueurerne og deres Folk, samt de derværende

danske og norske Bonder med deres Familier , item de paa

Fiskehukkerterne brugende Skibsfolk ; saa og af sidste Slags

endeel til hans egen Provision
,

ifolge af det islandske Com-
pagnlets Octroyes IS'*' Post, med den hosfoiede, paa hans

Samvittighed gjorde Declaration: at det Specificerede behoves

altsamnien til det anforte Brug., samt at dermed ingen Handel

udi Landet drives«
;
Compagniet yttrede derimod, — at det var

imod Ckimpagniets Octroy, saavel som Resolution 4 Jan. 1752,

der ikkun tillod saadan Didforsel for den forste Gang, samt

Compagniet til Skade, og at det derfor alene kunde tillades Land-
fogden at tore til Landet hvad en af 2*' deres farende Kjobmænd
forfattet Specification indeholder, da de paastaae at del Ovrige

bor bestilles hos Compagniet og af de Vedkommende i Landet

betales efter Taxten samt allern. Resolution, og deriblandt

Landfogdens Huusfornodenheder.

Rentekammeret kan ikke befinde, «forsaavidt Materialierne

og Redskaberne angaaer, at Compagniet kunde have nogen Ad-

gang til at paastaae dets Indkjob, Didforsel og Forhandling»,

da Kongen ved Kesol. 20- Marts sidsti. havde tilladt Land-

fogden, paa egne og Medinteressenters Vegne, at befragte saa-

vel i dette som foregaaende Aar et Skib, for at fore til Landet



1

. Kgl. toSOL. AKG. VaRE-TiLFORSBL Tit ISLARB. <69

det til Indretningerne Fornodne af Materialier og Vare, «saa-

som Compagniet, hvad Tommerlasten angik, forud declarérede,

at de samme ikke ved deres Skibe vilde eller kunde didbringe«..

lovrigt holder Kammeret .for, at det havde været at onske, at

Parterne kunde blive enige, men da dette ikke nu var at vente,

og Sagen meget beroede paa den nye Taxt, som skulde sættes,

da de omtalte Varer ikke vare Handelsvarer i Island, og den

yderste Tid for Skibets Afgang var forhaanden, indstilles, at

Tilladelsen maa gives for denne Gang, »da alierede er foiet og

fremdeles kunde foies al muelig Anstalt til Præcautiun imod

Undej'slæb udi Compagniets Handel, som Landfogden desuden

forsikkrer hermed ikke at skal l^eflndes«. — Med Hensyn til

Artiklerne til Landfogdens Uuusfornodenhed , indstilles paa

samme Maade, at det maa tillades ham, da det er ubetydeligt,

at fore det over «paa meerbem*^ hans Declaration, at dermed

ingen Handel bruges«; det bemærkes nemlig, at Octroyeas

15"i«:"Post giver «de mellemreisende Betjente Anledning til at

didbringe hvad.de til egen Huusfornodenhed bruge« (Forest.2i.

April). Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 34, Nr. 58.

Efter forbemeldte Omstændigheder tillade Vi allern.

for denne Gang, at de til Fabriquerne, Fiske-Hukkerterne

og andre Indretninger i Island, samt de derved brugende

Folk, behovende Vare, maa, ligesaa vel som Materialierne

,og Redskaberne, samt det anfdrte til Landfogdens egen

Huusforntidenbed, af ham anskaffes, og med hans og

Medinteressenters Hukkert, saavel som det befragtede

Skib til Landet sendes, saa at den forncidene Anstalt

derom kan foies, dog at, efter Landfogdens Declaration,

mtet af disse Vare bruges til nogen Handel i Landet;

hvorfore og derimod tages al mulig Præcaution. Fre-

densborg Slot den 30. Aprilis 1753.

Reskript til Stiftbefalingsmand Rantzau, ang. 4. viai.

Oprejsning paa og Indstævning af en Dom, m.m-
Fredensborg 4. Mai 1753. — Norske Tegn. xxxiv,
140^-143.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Af en lil

dig fra en Mand paa Vort Land Island, ved Navn Olaver
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4753. Jonsen, under den 14. Augusti 1751 indkommen Klage,

4. Mai. er det fornummen, at der over en Mand paa bemeldte

Island, navnlig Gudmund Bjarneson, ,er den 1. og 2..

Junii Anno 1750 paa Tunge Thingsted, af Sysselmanden

Erland Olafsen fældet en haard Dom , hvorved Gud-

mund Bjarnesen uden Beviis skal være domt skyldig

i Tyverie, paa hvilken Dom han skal have baade mundt-

lig og ski^'ftlig appelleret til Laugthinget, og begjært

Processen i Thingsvidnernes Overværelse beskreven,

men at, endskjOndt han stillede Caution indtil Sagens
*

endelig Udfald, skal dog Dommen strax være bleven

exeqveret og han kagstrogen og brændemærket, samt

siden af Sysselmanden frataget alt del, han eiede, hvor-

efter han atter skal have begjært Processen beskreven,

som skal være bleven ham nægtet for Mangel af Be-

taling, da han derefter skal være gaaen70Mile til Fods,"-

til Laugthinget, hvor Amtmanden forhjalp ham til den

ham fratagne Hest, og efter hans Begjæring constituerede

en Laugrettesmand, som Sættedommer, til at afhore

hans paaberaabte Vidner om hans Appel og Execution,

hvilken undskyldte sig med Vanvittighed, der foraar-

sagede, at han maatte reise til Amtmandens Fuldmæg-

tig, Laugmand Magnus Gislesen, som beordrede samme

Laugrettesmand, navnlig Joen Joensen, at afhore Gud-

mund Bjarnesens Vidner, og beskikkede ham forbemeldte

-Olayer Joensen som Procurator i Sagen, baade at ind-

stævne Sysselmanden for Sættedommeren, saa og for

at fore sine i Sagen behovende Vidner; men da Syssel-

manden og Vidnerne vare indstævnte til Tunge Thingsted

den 19. Aprihs Ao. 1751, skal Vidnerne have undskyldt

sig for at vidne, og Sysselmanden ligeledes at svare til

Sagen, paa Fundamente af Vores Norske Lovs 1*" Bogs

6** Gap. iO^" Art., saa at Interlocutorium blev saa-

ledes, at Vidnerne ikke kunde forpligtes 'at vidne i denne

Sag, hvorefter Gudmund Bjarnesen blev af Sysselmand

Erland Olafsen arresteret, og bragt hjem til ham, hvor

han skal have siddet i Bolt og Jern, fra den 20. Aprilis
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1751 til han f'6vie ham med sig til Lauglhinget, hvilken 1753.

Omgang foraarsagede, at Olaver Jonsen indstævnede 4. Mai,

Sysselmanden til Laugthinget, for at forsvare sin Arrest

paa Gudmund Bjarnesen, hvor Olaver Jonsen af Laug-
E

mand Svend Solvesen blev dcimt at betale i Mulkt 10

Bd. til Sysselmanden, fordi han ei, formedelst Tidens

Korthed og Veiens Længde, fra den 19. Aprilis til den

•8. Junii, kunde fremfare de Vidner paa Landsthinget,

som kunde vidne om Gudmund Bjarnesens Arrest hjemme

i Herredet, endskjondL han beraabte sig paa de der

havende Vidner, det han formener at være imod Vores

Norske Lovs I"*' Bogs Gap. 15^* Art. — Som Vi

da af din ved denne Klage indsendte Erklæring have

erfaret, at du, efter at du har indhentet Laugmand

Magnus Gislesens Betænkning i denne Sag, ved hvilken

han har ladet folge den ergangne Dom, finder, at Sys-

selmand Erland Olafsens Forhold herudinden har været

lovstridig og uforsvarlig, deels i Henseende til Dommen
i sig selv, at Gudmunder Bjarnesen er domt pden lov- -

lig Beviis, deels i Henseende til at Dommen er strax,

da den var afsagt, uanseet at Gudmund Bjarnesen de-

clarerede Appel, bleven exseqvert, foruden at det og

af det, som siden i Sagen er passert, synes, "at Gud-

mund Bjarnesen , saavel naar der sees til den brugte

Medfart med hans Person, som. til hans Sags Procedure,

angaaende de Vidner, han har agtet at fOre, hoiligen

skal være bleven forurettet; ^saa, paa. det den lovstri-

dige Omgang, som af Sysselmanden er bleven brugt, i

Henseende til Dommens Execution, kan blive undersøgt,

' paakjendt og straffet, andre til Exempel, give Vi dig

hermed tilkjende, atViallern. have funden for godt, at

denne af Sysselmanden afsagde Dom, uanseet at den
har overstaaet Fataha Appellationis, maa for Laugthinget

tilPaakjendelse indstævnes, ei alene forsaavidt Dommen
i sig selv angaaer, og den nu staaer til at forandre,

efter at den er exseqvert, samt at Sysselmanden der-

for bor staae til Ansvar, uden at nyde godt af Vores

r
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Norske Lovs I*** Bogs, 6'* Cap. 12'" ArL, men endog i

Henseende* til den af Sysselmanden derefter foretagne

Execution. — Saa skal og den af Sættedommeren Joen

Joensen afsagde Interlocutorii Dom," og den derpaa af

Laugmand Solvesen givne Kjendel^e, angaaende Vidners

Fbrelse, ikke være til Hinder udi denne Sag, med alle

sine Omstændigheders Paakjendelse; lil hvilken Ende

ogsaa med Vidnerne, ifald de skulde vægre sig for at

mOde, eller at aflægge deres Vidnesbyrd, skal forholdes

efter den kongel. allern. Forordning af den 3. Martii

1741. Og, paa det at Gudmund Bjarnesens Fattigdom

ikke skal hindre ham i at udfare sin Sag, og soge sin

Ret, saa have Vi allern. bevilget ham Beneficium Pau-

pertatis til Sagens Udforsel, som dig herhos, tilligemed

den ergangne Dom, tilsendes, da du haver at beskikke

ham en Procurator, som Sagen for ham med det ham
allern. forundte Beneficio Paupertalis forsvarligen efter

Loven, og uden nogen Betaling, haver at udfOre. Der-

efter du dig allerund. haver al rette, og den fornbdne

Anstalt at foie, al denne Vores allern. Befaling med
allerund. Hcirsomnielighed vorder efterlevet. Befalendes

&c. Fredensborg den 4. Maji 17531

Rentekammer -Skrivelse til constitueret Amt-
mand Magnus Gislason, ang. Skattegravning i

Island. Khavn den 24. Mai 1753. - Publiceret

paa Althin^et og tr^kt i Altliingsliogen 175:^, Nr. xi. Rentek,

Isl. og Fær. Copieb. Litr. L, Nr. 182.

Sotn Hans kongel. Majestæt efter Therkild Joensen

og Svend Joenssen Reetz deres allerund. gjorde Ansøg-

ning om, udi Island at grave efter Skatter og Pretiosa,

som de melde der i Landet at skal befindes, allern.

haver behaget at resolvere, at saadan Gravning paa

deres egen Bekostning, og uden Nogen derved at for-

nærme, maa tillades, dog med Vilkaar: i) al hvor de

saadan Gravning paa Nogens Grund og Eiendom agte

') s. D. udfærdiget Beneflc. Paupertalis, Norske Reg. 39, 204*.
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at foretage, dertil da forud maa s(5ges Grundeierens 4753.

Minde.— 2) At Interessenterne udi de nye Indretninger
^^'^JJ^

i Landet, efter Hans Maj'" allern. Resolution af 20. Martii

indeværende Aar, forbeholdes de Metaller, Mineralia og

Agater m. v., som ved Gravningen kunde opdages, og

hvilke de alene er berettiget til at maa nyde og til Rette

gjcire. — 3) At, naar saadan' Gravning foretages, skal

samme forud meldes for Districtets Sysselmand, og hvad

de kunde opdage hannem beliorig tilkjendegives, paa

det samme for Ajntmandert og her til Kammeret videre

kunde indberettes, og — 4) ifald enten gamle IVIynter,

eller andet af nogen Rarhed maatte befindes, skal samme
efter Forordningen af 7, Augusti 1752 her til Rente-

kammeret indsendes, imod at de kan vente dets Værd
af Hans Maj*' Gassa at blive godtgjort— saa ville vi hoist-

bem" allern. Resol. Hr. Laugmand, som constitueret Amt-

mand, communicere, paa det samme for Sysselmændene

og andre Vedkommende til Efterretning kunde bekjendt-

^cires. Vi forblive &c. Rentekammeret 24. Maji 1753*.

Kongelig Resolntion ang. Tilladelse til at op- 28. Mai.

grave Skatte i Island. Fredensborg 28. Mai 1753.

— \ Anledning af en Memorial, hvorved Supplicanterne

Thorkel Jonsson og Reetz »foredrage at være af deres

Forfædres og egen Erfaring bekjendt, at paa adskillige

Steder i Island skal befindes mange Skatter og Pretiosa

nedgravne»>, hvilke de bede om Tilladelse at maatte paa egen

Bekostning «grave og grave lade, uden derved Nogen at for-

nærmew. — Sliftamlmaud Grev Rantzau bemærkede kun, at

de maatte soge Grundejernes Samtykke, «ligesom Interessen-

terne udi de nye Indretninger i Landet i anden Maade er fore-

skreven, saa og, at det med Metaller, Mineralia og Agater m.
v., som ved Gravningen kunde opdages««, forbliver ved Resol.

af aivigte 20. Marts, som overlod disse Gjenstande til Interes-

sentskabet. — Ansogn. indstilles derfor paa Vilkaar: «at de.

hvor saadan Gravning foretages, forud melde det for Distric-

tets Sysselmand, og hvad de opdage hannem behorigen til-

s. D. Skrivelse af samme Indhold til aTerkild Jonsea og

Svend Jonsen Reetz-, Copieb. sst. Nr. 183.

1
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4753.

28. Mai.

6. Oktbr.

27. Novbr.

kjendegiver, paa det han Amtmanden samme kunde tilmelde,

for det videre her til Kammeret at indberette, saa og, ifald

noget deslige som de foredrage, være sig enten gamle Monter

eller andet af nogen Rarbed befandtes, samme da, efter Forordn,

af 7. August sidstafvigte Aar, her til Kammeret vorder ind-

sendt, imod at de kunde vente dets Værd af Eders Maj*' Cassa

godtgjort« (Forest. 19. Mai). — Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 34, Nr. 67.

. Vilillade allern. Supplicanterne Terchel Joensen og

Svend Joensen Reetz at maae paa egen Bekostning grave

udi Island efter de formeenllig der forborgene Skatter

og Pretiosa, dog uden Nogen derved at fornærme, og

ellers paa de saavel af Stiftamtmanden eragtede, som

af Vores Rentekammer allerunderd. forestilte Vilkaar.

Fredensborg Slot den 28. Maji 1753.

Forordning, hvorved forbydes alleslags saa

kaldede Hazard-Spil, være sig med Kort eller

Tærninger, enten det er udi Værts- og publique,

eller udi andre Privat - Huse. Christiansborg

6. Oktobr. 1753^ — Almindelig Lov, men iiike publi-

ceret i Island og saavidt vides aldrig der anvendt. Siell.Reg.

63, 397»'-401; Original-Aftryk hos Hopffner; Qvart-Forr. 1753,

S. 124—130; Schou IV, 362.

Kongelig Resolution ang. Forhandling af is-

landske Fiskevare. Christiansborg 27, Novembr.

1753. — Landfoged Skuli Magnusson havde indsendt For-

tegnelse over nogle med en det islandske Interessentskabs

Hukkert ankomne Fiskevarer, tned vedfoiede Priser, nemlig:

75 Tdr. Torsk h ^^ Rd., 845 Stkr. forskjelh'g KlipGsk h 4—5
Mk. pr. L^, o:; 1982 Stkr. Flyndere å 2 Mk. pr. 100, hvilke

Varer han tilbod Compagniet, men dette havde erklæret, at

det var det umuligt at modtage samme for en saadan Priis,

paastaaet Prisens Nedsættelse, og iovrigt henstillet, «hvad For-

nærmelse Compagniet forvoldes, nanr Landfogden eller Andre

tillades at drive Handel med de Vare, hvoraf Compagniet aar-

ligen maa svare en anseelig Afgift til Eders Maj*" Cassa». —
Kammeret finder, at de ved de nye Indretninger forarbeidede

I

O Reikr. 28. Novbr. 1755.
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Varer ere af den Beskaffenhed, at Compagniet ikke ifolge de

foregaaende Forpagtninger af Handelen kunde gjore Regning

derpaa, men Kammeret finder det onskeligt, om Interessent-

skabet og Compagniet kunde enes om Priserne, saaledes, at

Compagniet kom til åt modtage alle Varerne, hvilket og menes

at være Hensigten i kgl. Resol. 4. Jan. og 8. Mai 1752 samt

20. Marts 1753. Men da dette ikke kunde opnaaes; Landfog-

den forsikkrede ikke at kunne slaae af , pjia Grund af Fragt

og Omkostninger; Qvantiteten var ringe; Boniteten noget bedre
~

end sædvanlig; Forhandlingen' af et saa lille Partie ikke kunde

være Compagniet til synderlig Hinder; Torsken tog Skade ved

at ligge — indstilles, at det saaledes henforte Partie maa sæl-

ges (Forestill 19. Novbr.). — Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 34, Nr. 125.

Som det islandske Compagnie erklærer sig, at kan

ikke modtage disse Fiskevare til de derfor anfcirte Pri-

ser, og samme Vare er af ingen synderlig Quanlité, saa

tillade Vi allern. for denne Gang, at Landfoged Skule

Magnusen maa paa egne og Medinteressenters Vegne

bemeldte Vare paa anden Maade her forhandle. Chri-

stiansborg Slot den 27. Novembr. 1753.

Reskript til Stiftbefalingsmand Rantzau, £tng. 1754.

Opreisning paa en Dom. Christiansborg IS. Jsl-^^^J^H^-

nuar 1754. — Norske Tegn. XXXIV, 425—426.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Da Vi, saavel

i Anledning af Margrethe Thorgeirsdatter af Belgsholt

udi Isefjords Syssel paa Vort Land Island, hendes aller-

und, gjorte Ansogning og Begjering, som og efter den

fra dig derover indhenlede Erklæring, under denne

Dags Dato allern, have forundt hende Beneficium Pau-

pertatis til en Sags Udførsel imod Sysselmanden Erland

Olafsen, angaaende, at han den 1. og '2. Junii Anno
1750, uden Beviis eller Tilstaaelse, haver dcjmt hende,

som Tyvs Medvidere, at kagstryges, og samme Dom
strax og uden Ophold paa hende exequeret: saa til-

skikke Vi dig herhos det hende allern. meddelte Bene-

ficium Paupertatis, og er derhos hermed Vores allern.

Villie og Befaling, at du anordner hende en Procurator,
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1751. som samme Sag for hende, uden nogen Betaling, efter

^^J^JJ^
Loven forsvarligen haver, at udfbre. Ligesom Vi og,

efter bemeldte din Erklæring, allern. have funden for

godt, at denne af Sysselmanden afsagde Dom, uanseet

at den har overstaaet Fatalia AppeJlationis, maa for Laug-

thinget til videre Paakjendelse indstævnes, ei alene for

saavidt Dommen i sig selv angaaer, og den nu staaer

til at forandre, efter at den er exequert, samt at Sys-

selmanden derfor bor staae til Ansvar, uden at nyde

godt af Norske Lovs I'*" Bogs 6" Cap. 1^" Art., men
endog i Henseende til den af Sysselmanden derefter

foretagne Execution. Derefter du dig allerund. haver

at rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning at til-

kjendegive, - Befalendes &c. Christiansborg den 18.

Januarii 1754'.

ranuar. Reskript til Stiftbefalingsmand Rantzau, ang.

Tiden for Laugthingets Holdelse. Christiansborg

25. Januar 1754\ — Publiceret paa Althinget og trykt

i AJthingsbogen 1754, Nr. ii, 3; Norske Tegn. XXXIV, 433-

434; Uddr. hos Fogtm. V. 1, 495.

.

' Frederik. , den Femte &c. V. S. B. T. Som Os

allerund. er bleven forestillet en fra Laugmændeae paa

Vort Land Island, Svend Sdlvesen og Bjorn Markussen,

med flere, indkommen Memorial, hvorudi de allerund.

andrage, at, da det aarlig holdende Laugthing ved Oxer-

aae ikke begyndes forend den 8. Julii, og de derved

forefaldende Forretninger, samtDeliberationer over ad-

skillige Vores Tjefteste og andre Landets Velfærd an-

gaaende Ting udfordrer nu længere Tid end tilforne,

geraader del mange af deres Embeds- og andre nbd-

vendige Sager hjemme i Herrederne til Ophold; som

'} s. D. er udfærdiget Beneficium f>aupertatis i denne Sag.*

Norske Reg. 39, 589.

Reskr. 28. April 1784.
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ved deres sildige Ankomst fra Laugthinget sinkes og 1754.

forhindres, hvorfore de derhos allerund. have anholdet, TTT^^
at Vi allern. ville anordne og befale, at Laugthinget

herefter aarhg maatte tage sin Begyndelse den 3. Julii,

som det udi den til den nye islandske Lov forfattede

' Gqncept er bleven regieret og fastsat, og icivrigt med
~

, Alting saaledes forholdes, som Loven og vedtagen Skik

medforer. Thi ville Vi, efter den fra dig herover ind-

hentede allerund. Erklæring, allern. have bevilget og

hermed anordnet, at Laugthinget paa Island maa anti-

ciperes, og, istedenfor at samme hidtil skal have været

udsat til den 8. Julii, åt skal herefter begyndes og

I
holdes den 3. i samme Maaned, Derefter du die aller-

underd. kanst vide at rette, og Vedkommende Sligt til

allerund. Efterretning at lade bekjendtejcire. Dermed

&c. Christiansborg Slot den 25. Januarii 1754.

Rentekammer-Skrivelse til Geheimeraad Grev 2 Febr.

Holstein, ang. Saltkogerie i Island. Khavn 2.

Februar 1754. — Reniek. Isl. og Færd. Copieb. Litr. L,

Nr. 244.

Landfoged Schule Magnusen udi Island haver ved

Skrivelse af 14. Decembr. 1753 andraget, at efter at

han udi nagle Aar havde provet paa udi Lsiand at koge

Salt af det derværende SOvand, dog i en vis Proportion

-

med andet Salt, og deraf erholdet Augmentation, havde

han in Anno 1752 her til Staden medbragt noget af

^ det udi Island befindende SOvand, som af Renteskriver

Ahlers blev proberet, og befandtes at holde 6 Grad,

samt at være mere gehaltig end det ved det norske

Saltværk sig befindende Sovand, og derefter udi samme

Aar ladet sig her i Staden forfærdige en Salt- Pande,

som kostede hannem 26 Rd. — Men da han ingen For-

deel kunde vente sig af deslige Saltkogning med Torf

' eller Brænde, har han, efter megen Udforskning og

f Overlæg med Andre, erholdet det Raad, at gjore en

ÅIL B. 12
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1754. Prcive med at sætte hans SaKpande med S()vand udi

p*^;^^^ en af de -varme Kilder, for at see, om Vandet ikke ved

saadan Varme kunde fordunstes og efterlade sig Saltet;

hvorfore han ved sin Ankomst til Landet in Anno 1753

formaajede de tvende Studentere Eggert Olavius og

'Bjarne Poulsen at forsoge Saltkogériet paa saadan Maade,

,

' og til den Ende givet dem dertil bemeldte Saltpande,

som og meddelet dem Underretning, paa hvad Maade

det skulde skee. Efter hans Ankomst her til Staden,

da han ei kunde oppebie udi Landet den ovenmeldle

Proves Udfald, haver bercirte Studentere tilskrevet han-

nem, at de paa Reichboie, vesten paa Island, have gjort

en Prc)ve med at koge Salt af Sovand, uden Brænde

eller Kul, og ved at sætte Saltpanden udi den varme

Kilde, som fordunstede Vandet og efterlod Saltetj have

de faaet godt Salt, hvorom de deres Relation til eders

h(5igrevelig Excellence og (ivrige Herrer af det lærde

Societet skal have indsendt. Da, som Landfogden, der

haver begyndt og foranstaltet, samt bekostet denne

Prcive af Saltkogei'ie, befrygter, at Andre end han og

hans Medinleressenter udi de i Lsland anlagde Fabri-

guer og nye Indretninger skulle tilvende sig Adgang

' at anholde om ^llera. Tilladelse at betjene sig af denne

Maade at koge Salt udi Island, og derved belage dem

den intenderede Nytte: saa skulle vi tjenstskyldigst an-

mode eders hoigrevelig Excellence, ifald herom fra

bemeldte Studentere nogen Relation eller Prove af Salt

til eders hoigrevelig Excellence \maatte være indkom-

men, at os samme da behagehgst maatte blive com-

municeret, til videre Overveien, og at hvis i saa Maade

til Værkets Befordring udkræves Hans kgl. Maj* aller-

underd. kunde bhve fprestillet. Vi forblive &c. Rente-

kammeret den 2. Februarii- 1754. . .

6. Febr. Reskript til de Tilforordnede i Videnskaber-

nes Societet i Kjobenhavn^ ang. Eggert Olafssons
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Og Bjarne Palssons Reise i Island. Christiansborg i 754.

8. Februar 1754. — Siell. Tegn. LXXVIII, 759^-761.
I

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Os er aller-

underd. bleven refereret en eders til Os indgivne

Forestilling, dateret den 29. Januarii næstafvigt, hvorudi

1, angaaende de tvende islandske Sludentere, ved Navn

Eggert Olafsen og Bjarne Poulsen, som, efter Vores

allern. Befaling, ere oversendte til Vort Land Island,

for der at undersoge alleslags Naturalia, som der i

Landet findes, og enten kunde være til nogen reel

. Nytte, eller kunde give Anledning til curieuse Obser-

vationer, give dem det Vidnesbyrd, at de sparer ingen

Umiage for med denne deres Reise at opnaae Vores

allern. havende Oiemærke , da de har tilsendt eder

deres Journaler og Observationer, saml . endeel Jord-

Sorter og andre Naturalier, saa og ere i Værk med at

undersøge, saavel paa hvad Maade Salt der i Landet

kunde kaages til storFordeel, som og, om der endnu er

at fmde Svovl i Landet, foruden at de og have tilsendt eder

et Par Tegninger af de curieuseste Prospecter, som de

have fundet der i Landet, hvorfore, ligesom I have fundet

disse tvende Sludentere utrættelige i at uaders(3ge og

gjore Experimenter, I ligeledes have ladet være eders

allerund. Pligt, at assistere dem i Alt det, som af eder

dependerer, nemlig baade for deres Åfreise herfra at

lade dem undervise, og præparere til at gjore der f

Landet nyttige Decouverter, saa og siden at sende dem
Instrumenter og andet, som kan behoves .

tilsat opnaae

denne Vores havende allern. Intention; men da I tillige

beretter, at for" tvende Studiosi udi en ailerund. Me-

morial til Os andrager, at de udi det haardfe Land og

disse vanskelige Aaringer ei kan udkomme med de

enhver af dem allern. tillagde 160 Rd. aarlig, og det

formedelst de en lang Tid om Aaret maa bestandig

reise, samt holde Folk og Heste, hvilke sidste de maae

fiide Vinteren over, saafremt de^ ellers skal være

12*
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1754. istand til om Foraaret og Sommeren at reise Landet

r^TTT^ omkring, have 1, i Anlednins af disse tvende Studen-

leres allerund. Ansogniug, proponeret, om Vi af sær

kongelig Naade endnu allern. ville forunde enhver af

.dem et Tillæg af 40 Rd,, saa at hver kunde have 200

Rd. aarlig i den Tid de blive i Landet, som formenes

i det hciieste ei vil blive længere end 2 Åar. Thi give

Vi eder hermed tilkjende, at Vi, i Anledning af denne

eders Os allerund. gjorte Forestilling, allern. have be-

vilget, at enhver af disse tvende Studentere maa nyde

et aarligt Tillæg af 40 Rd., som skal beregnes dennem

fra deuae Vores allern. BefaUngs Dato, saa at enhver

af dem skal saaledes herefter nyde aarlig 200 Rd. og

conlinuere for dem indtil de kommer her tilbage igjen,

hvorom Vi under denne Dags Dato have tillagt Os elsk.

Vores Deputerede for Financerne Vores allern. Ordre,

og befalet dem at foie den Anstalt, at detle sidste

Tillæg bliver dennem, hgesom de 160 Rd;, som hver

af dem forhen er aarlig tillagt, af Vore Betjentere der

paa Landet betalte. Derefter 1 eder allerund. " have at

rette. Befalendes &c. Christiansborg Slot den 8. Fe-

bruarii Anno 1754 ^

26 Febr. KongcIig Rcsolutioii ang. Tilskod til de is-

landske Indretninger m. v. Christiansborg 26.

Februar 1754'^ — Direeteureme for det islandske Interes-

sentskab havde i en Memorial lakket for den for modtagne

Under.stottelse, og Landfoged Skuli Magnusson havde andraget,

at ihvorvel Landet, imidlertid disse indretninger ere anlagde,

er bleven hjemsogt med haarde Aaringer, særdeles formedelst

Fiskeriets Mistingelse og andre Onistændiglieder, som har for-

voldet, foruden en snart almindelig tiungersnod iblandt ind-

byggerne, al de til Fabriquerne antagne Arbeidsfolk maatte

') s. D. Ordre til de Deputerede for Financerne, at udbetale

de Reisende 200 Rd. aarlig hver, overeensstemmende med
' -Ibranstaaende Reskript (Siell.Tegn. LXWllI, 758*—759).

Rentek. Skriv. 30. Marts 1754 og 12. April 1755.
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udi siåstafvigle Aar, i Mangel af Underholdning, derfra gives i78L
Afsked, til Værkets store Skade, ligesom og begge Fiske-Huk- 2G. Febr.

kerterne gjorde en meget slet og ringe Fangst, saa haver Interes-

sentskabet dog anvendt ai mulig Flid til Værkels Befordring, saa

at paa Fabriquerne er forarbeidet de paa en hosfoiet Specifi-

cation anforte og nu i Khavn efterseete Klædevare, samt byg-

get adskillige Huse til Fabriquerne og Svovel-Raffinaderiet,

og Agerdyrkningen har vel, formedelst den da indfaldne usæd-

vanlige kolde og vaade Sommer, ikke lykkedes paa alle Steder,

dog skal Hygget, tillige med Hor og Hamp, have naaet sin Fuld-

kommenhed, og. udi mildere Sommere formodes at det vil

gaae vel for sig, men der skal endnu udfordres anseelige Om-
kostninger, saa som: til flere Huse for Fabriquerne, saavel

som anden Nødvendighed baade dertil og til det der indrettede

Svovel - Raffinaderie, item de herfra didsendte Bonderfolkes

Istandsættelse, saa og, for videre at undersoge den der be-

gyndte og vel udfaldne Prove med at koge Salt af Havvand,

formedelst de derværende varme Kilder, samt med dertii ind-

rettende Jægter og Baade, tilligemed behovende Folk, at hente

fra Nord-Cap det der befindende Drivtommer til Huse og Baa-

debygtiinger, med videre^ som et stort og for Landet betyde-

ligt Værk; hvilket Alt han og Medinteressenler ikke af egne

K-ræfter formaaer at tilveiebringe, da de allerede, formedelst

de udi sidste Aaringer indtrufne Vanskeh'gheder , skal være

geraadne udi Gjeld, og dersom Kongen ikke fremdeles rækker

dem sin naadefulde Hjelp, staaer det Begyndte Fare for at un-

dergaae, og al den forhen Landet beteede kongelige Gavmild-

bed at vil blive uden Vii kniog, hvorfor han paa egne og Med-

interessenters Vegne allerund. beder:

1) Om videre Hjelp af 10000 Rd. til Fabriquernes og de

i^MvG Indretningers Istandsættelse , da de haabe derved at

komme i Stand, og udi Eftertiden samme behorig at kan un-

derstotte og holde vedlige ~ 2) Om Tilladelse ved deres

tvende Fiskehukkerter at maae indtage og til Landet fore,

saasom ved den, som ligger ved Frederiksstad i JVorge, hvad
Tommer samuie kan rumme, og ved den anden, som ber i

Staden befindes, den ovrige Provision som til Fabriquerne be-

hoves. —
- 3) At ^et islandske Compagnie" maatte tilholdes,

saavel udi indeværende som de næstpaafolgende 2"** Aar at

forsyne især visse Havne med saa meget godt Sædekorn som
behoves. — 4) At Kongen ville confirmere og ti/ Landets Ind-

byggeres Efterlevelse befale folgende af dette Interessentskab
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1754/ udi deres generale Forsamling overveiede Poster til Jord- og

26. Febr. Agerdyrlmingens Befordring i Landet, saasom: a) at Enhver

—•-"-""•^ som beboer 10 Hundr. Jord skulde, det forste muligt var, og i

det seneste inden 1750 Aars Udgang have indhegnet, plciiet og

med Korn besaael et Stykke Jord, idetnundste af 45 Alen i

Qvadrat, og en Kaalbauge *A mindre, og de, som beboestorre

Jord, al gjore denne Indretning storre udi den anforle Propor-

tion, under eet Aars Landskylds Forbrydelse; — b) at Alle og

Enhver, under Straf efier Loven, skulle fra til 21** Som-

mer-Uge have deres Boe-Qvæg ved Sæter og deres Gjeldi-Qvæg

udi Afret, undtagen de Heste som til Gaardens Brug behoves,

og — c) at Indbyggerne beflitte sig paa atgjode deres Jorder med

Soetang, samt med Vogne og Slæder at lette deres Arbeide,

og Ingen være tilladt at bruge Mog til Brændsel, under vil-

kaarlig Straf for dem, som modtvilligen derimod handle. — 5)

At til et Tugthuses Indrettelse for de i Mængde der paa Lan-

det omlobende unge og friske Betlere maalte skjenkes det

Kongen tilhorende Thingore ICloster, hvilket nu indbringer 178

Rd. Croner, da disse, nu unyttige og skadelige Folk, der kunde

oplæres udi deres Christendom, samt ved de nve Indretninger

anfores til Spinden og andet Arbeide. — Og 0) At bemeldte

Interessentskab maalte, efter noiereUnders6gnini;af den Prove,

, som Landfogden udi forrige Aar haver foranstaltet, alene være

berettiget at koge Salt af Havvand, ved de derværende varme

Kilder, hvilket haabes at ville blive et fordeelagtigt Værk til de

andre Indretningers Understottelse.

Rentek. bemærker: til I"*« Post, at Kongen havde allerede

skjænket 31000 Rd. til disse Indretninger, og befalet derfor et

Regnskab aflagt, men endnu var saadan Regning ikue indkom-

men, da den constiluerede Amtmand, Laugmand Magnus Gis-

leson, tilligemed Sysselmændene Bryniolver Sivertsen og Thor-

sten Magnussen, som Interessenter udi disseindretninger, havde

berettet , at det formedelst Sagens Vidtloftighed og fordi de

sidste Regninger dem sildig tilkom, haver været dennem umu-

lig al forfærdige det Befalede forinden Skibene i sidstafvigte

Aar gik der fra Landet; dog melde de, at Landfogden har til

dem aflagtRegninger for de fulde 31000 Rd., og clareret dets

Saldo, paa 2000 Rd. nær, som skulde være Bekostninger paa

hans tvende forhen hertil Staden gjorde Reiser, lovende derhos,

at den befalede Regning skal ufeilbar udi indeværende Aar

blive hidsendt; ligesom de og forud forsikkre, at det aMern.

Skjeukede er ikke anvendt til andet end forbemeldte lad-
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retninger, hvilket pan disse Regningers Eftersyn, naar samme 1754.

erholdes, for det torste anliommer. 26. Febr.

Naar ellers paa den ene Side iiensees til, at den til disse

indretninger allerede sU jænUede Suninna er over 5 Gange hoiere,

end den af Interessentskabet i Begyndelsen dertil omsogle

liielp, saa kunde vel synes, at dette Forehavende dermed, og

Ved Interessenternes eget indskud, niaatte nyde Fremgang, og

sig soutinere; men, paa den anden Side er dog ikke ubeknnt,

at Indretningerne ere gaaed videre, og bleven langt m^re kost-

bar, end Interessenterne i Begyndelsen sig forestilte; det er og

forhen indberettet, at det Indskud, som de ventede hos en og

anden i Landet (da Alle og Enhver af Landets Indbyggere, som

kan indskyde 25 Rd., ere, efter Conventionen af 4. Jan. 1752,

tilladte udi dette Interessentskab at inåtræ(}e^ skal have feilet,

hvorlil er kommen tvende efter hinanden indfaldene haarde Aa-

ringer, da formedelst Fiskeriets Mislingelse ikkun lidet er fan-

get ved de tvende til det der indrettede nye Fiskerie kjobte

Fiskehukkerler, til at erstatte de derpaa gaaende Omkostnin-

ger, og paa de uldue Fabriquer, der ligeledes ere af anseelig

Bekostniiig, er ikke hellen meget forarbeidet, efterdi Mangel

paa. Fodevare, som af den constituerede Amtmand iligemaade

er indberettet, skal have forvoldet, al Spinde- og Arbeids-

folkene maatte derfra bortgaae, hvilke Omstændigheder vel for

en stor Deel kan være Aarsag til, at Interessentskabet nu be-

kriger, at det Begyndte staaer Fare for at undergaae, med min-

dre Kongen endnu med videre Hjelp samme vilde understotte.

I^et henstilles derfor, om Kongen, i Henseende til den JNjnte,

som af disse Indretninger tillige til Landets almindelige Bedste

forventes, endnu vilde bevilge de af Interessenterne ansogte

10000 Rd., eller endeel deraf, dog engang foi alle og med Vil-

K^^i", at samme anvendes paa den ved Resol. af 20. Alartii

^'^'53 befalede i\Iaade, samt at derfor ligeledes behorig atte-

steret Regning aflægges. — Med Hensyn til 2^^° Post bemærkes,
3t det vel var at onske, at det octroyerede islandske Compag-

vilde paa nogen billig Maade forsyne forbemeldte Inieres-

senier nied hvad i^Iaterialier og andre Vare, som til de nye

Indretninger behoves; nien Directeurerne have ikke dertil væ-

^'el a-t forniaae, ja den Mangel, som efter den constituerede

Amtmands Berelnhig, saavel som nogle af Landfogden indle-

verle Thingsviduer haver været hos nogle af Compaguiets Kjcib-

mænd, iblandt andet paa Meel og Brod, om hvilket med mere
man for det fdrste med Compagniet træder i Correspondence,

1
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1754. skal endog have forvoldet, at en Deel af de til Fabriquerne

2G. Febr. antagne Islændere samme i sidstafvigte Aar maatte forlade; og
-^-^-^^^ efter Indretningernes nuværende Tilstand liunde det vel des-

uden være betænkeligt: at belage Interessenterne den Fordeel,

med deres her og i Norge værende Fartoier at lade sig til-

bringe hvad til Indretningerne behoves, for derved iblandt an-

det Fragten at spare; hVorfore indstilles, om med bem*« Far-

toier maa fores til Landet, saasom : med det i Norge belig-

gende Tommer, og med det, som i Khavn befindes, hvad i an-

den Maade til bemeldte Indretninger behoves, dog at under

vilkaarlig Straf intet Andet, Compagniets Handel i nogen Maade

til Fornærmelse, til Landet bringes, da til Præcaution imod

Underslæb lierfra blev at foie hehorig Anstalt om Varenes Ef-

tersyn saavel paa de Steder, hvor samme indtages, som ved

Udlosningen i Landet, og Compagniet uformeent derved en el-

ler visse Personer paa deres Vegne al commiltere, ligesom

udi lige Tilfælde ved Resolution 20. Marts 1753 er befalet. —
Om 3**' Post; at forsyne visse Havne i Landet med Sædekorn,

da bliver, efter den nærmere Efterretning, som angaaende de

ubenævnte Havne og Qvantiteten af det behovende Sædekorn

til hver især fra Landfogden forventes, Compagniet derom

tilskreven. — Den 4*** Post, om visse Anstalter til at befordre

Ager- og Jorddyrkningen i Landet, behover i visse Maader

nærmere Oplysning, helst det, efter Omstændighederne, synes

ikke vel gjorligt, som Landfogden og mundtligen tilstaaer, at

alle Jordbrugere udi delle store og vidlloftig bebygte Land

kan af de didkomne faae danske og norske Bonderfolk til 1756

Aars Udgang blive i Agerdyrkningen behorigen underviiste;

dog kunde Amtmanden tilskrives, for Landets Indbyggere for

det forste at lade bekjendtgjore : a) at holde sig Loven stride

efterretlig, med at liave deres Qvæg om Sommeren paa Sæt-

ter og udi Afret (hvilket sidste er til Fjelds eller i Udmarker)

saasom denne Artikel grunder sig efter Forslaget paa den is-

landske Lov, og iblandt andet sigter til Græsningens Conserva-

tion paa de ved Gaardene værende Enge, som bruges til Ho-

slet, b) At de beflitte sig paa at gjode deres Jorder med So-

tang, og entholde sig fra ai brænde Mog, men derimod bruge

samme til Jordernes Forbedring; item saavidt muelij^t er at

anskaffe sig Vogne og Slæder, for dermed deres Arbejde at

lette, og c) al hvor det eragtes al være bedst bekvem og gjor-

ligt, maatte enhver, som besidder saadanne Jorder som Forsla-

get ommelder, lade sig med yderste Flid være angelegen deraf

1
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at indhegne, ploie og besaae saadan et Stykke som anfort er, 1754.
item Kaalhauger anlægge, dog at Interessentskabet lod enhver 26. Febr.

derudi ved de didsendte Bdnderfolk eller andre undervise, og

livis da ISogen, som havde bekommet saadan Underviisning,

modtvilligen efterlod samme, til deres eget og Landets Bedste

hensigtendCj Værk at fuldfore, maatte de vente derfor med ved-

hrirlig Straf at blive anseet. — Den 5*** Post, om at indrette

et Tugthuus af Thingore Kloster, kunde vel indtil videre ud-

sajttes, thi omendskjondt saadan en Indretning i sig selv kan

V£ere nyttig og tjenlig, og livorimod paa de \\8 Rd. aarlig

Afgift vel ikke var at ansee, saa har dog Erfarenheden ved

saadanne Indretninger paa andre Steder læret, at der udfor-

dres store Bekostninger til samme at Istandsætte og vedlige-

holde; hvorfor Interessenterne kunde tilskrives nærmere at

indberette, hvorledes de eragte at bemeldte Tugthuus, være

sig saavel i Henseende til Bygninger, som Betjente og Lemmer,

fiied videre, var at indrette, saavel som ongefehrJig Beregning,

hvad til den forste Indretning og dets Vedligeholdelse for et

Aar udfordres, item hvad de formene at samme aarligen ved

Spinderie eller andet Arbeide vilde indbringe, tilligemed deres

torklaring, hvorfra Udgifterne var at erholde, uden derved

formeget at angribe de Midler^ som ere destinerede til andre

^^gyndte pg til Landets almindelig Bedste hensigtende Indret-

nuiger, da denne Post <]erefter nærmere blev at foretage. —
Den 6*» Post om Saltkogning, hvilken paa den andragne Maa-
fle synes at give Forhaabning til et nyttig og fordeelagtig Værk,
beroer for det forste paa den Efterretning, som efter Kammerets
Skrivelse til Geheimeraad Holstein forventes fra det lærde

Societet, hvor de tvende islandske Studentere, som af Land-
fogden skal være givet Comniission til derpaa at gjore Prove
efter hans Afreise fra Landet, deres Relation skal have indsendt

(Forestil!, is Februar). — Renlek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 35, Mr. 34.

Efter foranfdrte Omstændigheder ville Vi: i; af

fremdeles hoikongelig Naade og Omhue for Vore paa
Island værende kjære og troe Undersaatters Bedste og
Opkomst, som af -de der begyndte og videre anlæg-
gende nye Indretninger forventes, endnu til Hjelp til

samme Indretningers Istandsættelse skjenke, dog een-

gang for alle, ti Tusinde Rigsdaler, med Viikaar, at

samme anvendes paa den ved Vores allern. Reso-
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luiion af 20. Martii 1753, deus 1"*« Post, udi lige

Tilfælde foreskrevne Maade, samt at derfor, ligesaavel

som for de forhen allern. dertil forærte 31000 Rd.,

behorig ,af Amtmanden attesteret Regning til Vores

Rentekammer aflægges. Og kan da disse 10000 Rd.

den herværende Landfoged Skule Magnussen paa egne

og Med- Interessenteres Vegne anvises. — 2)! Tillade

Vi allern. , at bemeldte Interessenter maae med de-

res Fiskehukkerter lade fore til Landet hvad for be-

meldte af Os allern. skjenkede Summa til de an-

forte Indretninger kjbbes, saasom: med den, som

ligger i Norge, hvad Tommer samme kan rumme, og

med den her i Staden beliggende hvis ellers dertfl

behbves; dog at under Confiscation og anden vilkaarlig

Straf intet Andet, det octroyerede islandske Gompag-

nies Handel til Fornærmelse, til Landet bringes. Og til

Præcaulion imod saadan Underslæb fbies af Vores

Rentekammer ligesaadau Anstalt, som ved ovenmeldte

Vores allern. forrige Resolutions ' 2**" Post i saa

Maade befalet er, og efter Omstændighederne fornbden

maatte eragtes.— Belræffende den 3**% 4**" og 5'" Post,

da kan derom, paa den allerund. forestille Maade, med
Vedkommende corresponderes^, og ellers Landets Ind-

vaanere angaaende Jord- og Agerdyrkningen for det

forste til deres Efterretning og Efterlevelse bekjendt

gjbres: hvis Kammeret efter i**^ Post tjenlig haver erag-

let, som Vi for saavidt og indtil videre allern. approbere;

og den 6** Post om Saltkogning kan, naar den derom

requirerte nærmere Efterretning erholdes. Os allerund.

videre forestilles. Christiansborg Slot den 26. Febru-

arii 1754.
r ^

12. Marts. Afliæiidelses-Brev paa Gaarden Garpsdal som

Beneficium. Me9alfeU 12 Marts 1754. — Veri-

ficeretCopie i Bispe-Archivet i Island, Nr. 340: «D'onationes in

usus pios et publicos» efter Garpsdals Kirkes Visitnts-Protocol

;

') Jevnf. Rentek. Skriv. 30. Marts 1754.
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en anden Afskrift af samme Protocol i Sognepræstens Beskri- 1754.

veise over Garpsdals Præstekald, fra 1839, i Bispe-Archivet. ^2. Marts.-

Velebla og velbyrdige koiigel. Maj*" constituerede

amimannå Islandi, Herra Magnus Gislason. — Håltvirbandi

Herra! — Eptir J^vi a& så sålugi og sæli Herra, veleMa

og håehreverdugi Herra biskup Skålholts stiptis, Magister

J6n Arnason, hefir meb sinum eigin peningum innkeypt

ser til eignar jOrbina Garpsdal, liggjandi vib Gilsfjorb

og (i) Barbastraudar syslu, 40 hundrub ab kaupahluta,

fyrir svo marga peninga sem jiar um gjort kaupbréf

utvisar, 1 \>vi henseende, ab hann vildi meb fratntib

gjora nefnda jorb ab einu beneficio
,

Jjeim fåtækum

prestum til undirhoidm'ngar og vibhalds, sem Garpsdals

J)mgum J)j6nubu, uppå })abj ab ])eiv J)vi heldur stundubu

silt embætti meb tru og dygb, gubs kristni til eflingar

og hans dyrb til vibfrægbar; hverjum sinum åsetningi
,

honum ab gubs viija hlotnabist ekki, lifsstundanna vegna,

ab fullnægja. Hefir J^vi' hans hjartkæra eptirj)reyjandi, nu.

hjå gubi hvilandi ekkja, velebla gub og dygbir elskandi hus-

tru, frii GubriinEinarsdottir, })ess:um sins egtaherra vilja og

åselningi vel i verkkoniib, ogfullgjortmeb einu stabfastlega

gjOrbu testamentis bréfi, af Dato Mebalfelli d. 18. Sep-

tembris Anno 1747, hvar inni hun åvisar sinn s/basta

vilja og si'ns hiis råbsldfun, og åmebal annars skipar

h\in og fyrir skilur, ab eptir sins hjartkæra sonar Mr.

Arna Jénssonar daublegan afgang skuli nefnd jorb Garps-

dalur, liggjandi vib Gilsfjorb, vera eitt æfinlegt benefi-

cium eptir l)ann dag, meb hennar tilheyrandi kiigildum,

og oUum })eim herlegheitum sem jorbunni hafa fylgt og

hans, herra biskupsins, sål. formabur hafi honum selt

og 1 hendur fengib, og [jab skuli Jieim presli til undir-

holdningar tilheyra, sem kaUinu jjjénar, uppå hvert sitt

åbur umgetna testament hun ciblabist k6nglegrar Maj*"

allranåb. Confirmation af Dato 16. Februarii 17i8. p6
bppå "J)ab, ab l^essu åbur åminnstu testamenti verbi full-

nægt i l)essum orbum og articulis, l)ar så. timi er full-

Itoainabur, ab Mons' Arni, heonar sonur, er fyrir
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4754. U'manlegan dauba burtkalla&ur, l^å afhendi eg og afsala,

^2"^^^^^ ^^^^ ^'^^^ Icigløgan erfingja sål. Mons' Arna

J6nssonar, fra mer og mi'num Orfum opt åminnzta j'6vb

Garpsdal vib GilsfjorS, til a& vera eitt ævarandi benefi-

cium hér eptir, meh ollum l^eim gOgnum og gæ&um,

sem jDcirri j'6rt fylgir og byrjar ah fylgja, bæ&i tillands

og vatns, somulei^is jarbaritinar lilheyrandi og mebfylgj-

andi kijgildi, svo sem i teslamenti }}eirrar veleMa sål.

Fr6r er upp sett og fyrir skilib; Jiarfyrir hefir l^ar nu

})j6nandi prestur fulian a&gång til nefndrar jar&ar 1 næst-

komandi fardogum, met herra amtmannsins rå&i og

saml)ykki, svo sem til J}ess beneficiij er honum er af

Hans kongl. Maj*' nå& eptirlåtib ah njota. peiia milt

afsalsbréf, me& J^eim Documentis er jcir&unni kunna ah

})éna og undir minar hendur komib hafa meh hennar kaup-

bréfi, afiiendi eg mi undir umsj6n velebla og velbyr^)ugs

amtmannsins herra Magm'isar Gislasonar, sem næst guhi

og k6ngl. Majestati bezta landsins fobur mi i l)essari

ti&, tneh eitt vakandi auga 'j)vi til velferbar, hvarfyrir

honum' af mer l)etta efni fraraar recommenderast til

hins bezta. pessu mmu framan og ofanskrifubu afsals-

bréfi til stabféstu skrifa eg mitt nafn hér undir, meh

hjåjjrykktu signeti. Mebalfelli i Kjos j)ann 12. Martii

Anno 1754. Torli Gislason.

(L. S.)

r

12. Marts. Afhændelses-Brev paa Gaarden Arnarbæli, til

Fræstekaldet Mosfell i Grimsnes. MedalfelJ i

Kjos 12. Marts 1754. — Efter verificeret Udskrift

af iVlo>feil Kirkes Copiebog, i Bispe-Archivet i Island Nr. 340:

((Donaliones in usus pios et publicos».

VeleNa og velbyrdige kéngl. Maj*' constituerati

amtmann å islandi, Herra Magniis Gislason I — f)a&gefst

.

"

til vituudar Hans Nobilitale met j^essu bréfi. ab eptir

testameniisbréfi veleMa gub. og dygb elskandi hustrur

Frd sål. Gu&riinar Einarsdéttur, af Dato Me&alfelli {)ana

i 8. Septembr, 4747, hefir hun svo ni&ur sett og fyrir
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r

skilib, al eptir daublegan afgang siiis kæra sonar, Xrna

Jånssonar, skyldi 18 hundrub i jorc^unni Arnarbæli i

Griinsnesi til leggjasl Mosfells preslakalli i sama hrepp,

me& J)ar fylgjandi kiigildum, presti, sem J)ar l)j6nar, dl

underlioldnirigar. Uppål)etla sitt lestament hefir s »i sål.

frii ci&lazt kongl. Maj*" allranaSugustu Confirmation, af

Dato 1 0. Februarii 1 748 ;' hvarfyrir 3.1 fyrnefnd 1

8

hundrub i jorbunni Arnarbæli, tneb fylgjandi ki'igildum,

afhendast nu og afsalast af mer, logerfingja sål. Mons'

Arna, sem fyrir daublegan afgang er burt kalla&ur, eptir

testamentisins innihaldi Ul prestakallsins Mosfells i Grims-

aesi, J)eim presti sem ]}ixr pjonar til ævarandi under-

holdningar hér eptir. |)ar fyrir hefir })ar nii verandi

prestur fn'an abgång til sOmu jar&ar i næstkomandi far

dcigum. peiia mitt afsal gef eg nd undir ybar herra

d6ms hdnd, uppå l^ab ah j)ér, sem einn vel reyndur

landsins fabir, sem hafib vakandi auga å Jdcss velferb,

vitib ah låta hvern einn hér vibkomandi skikka ser me&

l^etta efni rétt sem vera byrjar. pessu mi'nu ofanskrifubu

afstaaelsesbréfi til slabfestingar skrifa eg mitt nafn hér

undir meb hjå{)rykktu sigueti. Mebalfelli dag 12. Martii

Anno 1754. Torfi Gislason.

^
.

(L. S.)

Kongelig Resolution ang. Combinationaf Gull-

bringu og Kjosar Syssel Christiansborg 19.

M"artS 1754. — I Anledning af, at Laugsagner (logsagnari)

* Guldbringe Syssel porsteinn Hakonarson havde frasagt sig

dette Embede, og den constituerede Amtmand, l.augmand Ma-
gnus Gislason, foreslaaet at forene det med Kjésar Syssel,

under den derværende Sysselmand Gudmund Runoifsson, dog

med 14 Rd. Tillæg til den nuværende Laugsagner-Lon, som
var IG Rd., der iUke forslog engang til de nodvendige Om-
kostninger til Embedsreiser — Rentek. Norske Relat. og

O Functionerne vare saaledes fordelte, at Laugsagueren var

Dommer og Skriver i Sysselet, og liavde derfor fra gam-
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4754. Resol. Prot. 35, Nr. 44; communiceret Stiftamtmanden, den

constituerede Amtmand , Landfogden og den vedkommende
19. Marts.

30. Marts.

Sysselmand ved Rentek. Skr. 23. Marts 1754, Isl. og Færd.

Copieb. Litr. L, Nr. 292—295.

Efter foranforte Omstændigheder accordere Vi

allernaad-, at de til Laugsagner-Tjenesten i Guldbringe

Syssel henlagde 16 Rd. Lcin maa med 14Rd. forbedres,

og dette Embede altsaa med 30 Rd. Species aarlie Gage

annecteres Sysselmands-Tjenesten udi det derpaa grænd-

sende Kjose Syssel, saa at begge Embeder herefter be-

standig tilsammen foiet forbliver, dog at Sysselmanden

tager sin Bopæl imellem begge Sysseler, paa et for

Almuen beleiligt Sted. Christiansborg Slot den 19.

Martii 1754.

Rentekammer -Skrivelse til Directeurerne for

de islandske Indretningers ang. Anlæggene i Is-

land. Khavn 30. Marts 1754, — udtog bekjendt-

gjort paa Altliinget ved Amtmandens Bekjendt^'orelse 19. Juli

s. A. (Althingsb. Nr. xxiv, Ij. Kentek. Isl. og Færo. Copieb.

Litr. L, Nr. 296.

EfterDeres, tillige med Landfoged Schule Magnusens,

indkomne Memorialer, ang. hvorledes med de udi Island

anlagde Fabriquer og dvrige nye Indretninger er avanceret,

samt den til dessen Understbttelse videre allerunderd.

anscigte Hjelp, som tillige med de ovrige af Land fogden

paa Interessenternes Vegne foreslagne Poster Hans kgl.

Maj' allerund. er bleven forestillet, haver Hans kgl.

Maj* under 26. Februarii sidstleden allern. behaget at

resolvere saaledes:

mel Tid haft 10 Rd. i Lon, indtil kgl Resol. 12. Marts

1T3() forogede Loimen til \Q M. — Oppeborselen i Sys-

selet besørgedes af Landfogden.

') Disse Directeurer vare da for Tiden : Sysselmændene BJarni

Halld6rsson (i Hiinavatns S ), Brynjéifur Sigurfesson (i

Arues S.) .og porsteinn Magnusson (i Rångarvalla S.).
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jjEfter foranforte Ornstænclif^beder ... [o. s. v. see 175*,

Resol.. 27. Februar § 1 og 5, ovenf. S. 185—186] ... 30. Marts-

fornoden niaalte eragtes". — 3) Belangende Sædekornet,

som er ansogt at det islandske Compagnie maatte tii-

holdes saavel udi indeværende som de næst paafolgende

tvende Aar til visse Havne at udfbrej da er Landfogden

her fra Kammeret under 9. Martii næstafvigl bleven

tilski'evet, nærmere at indberette baade Havnene, hvor-

til samme maatte udfores, og Qvantiteten af det Be-

høvende, og hvorefter han under 19^* dito er tilholdt,

ommeldte Sædekorn at besorge indkjobt, og med Gom-

pagniets Skibe i Aar til Landet udsendt. — 4) An-

gaaende den ansogte Gonfirmalion paa de udi Interes-

sentskabets Generalforsamling overveiende Poster til

Jord- og Agerdyrkningens Befordring i Landet, at En-

hver, som beboer 1 Hundr. Jord, inden 1756 Aars Ud-

gang skulde have indhegnet, ploietog med Korn besaaet

et Stykke- Jord af 45 Alen i Qvadrat, samt en Kaal-

. Hauge, ''^/4 mindre, og de, som beboe sLorre Jorder, at

gjore denne Indretning storre, under et Aars Landskylds

Forbrydelse; item at Alffe og Enhver, under Straf efter

Loven, 'skulle fra den 9^« til 21''* Sommer-Uge have deres

Boe-Qvæg ved Sæter og deres ^jeldt Qvæg udi Afret,

saavel sora at gjode Jorderne -med Scitang, og ikke

at bruge M5g til Brændsel: da, i Henseende at denne

I*ost behbver nærmere Oplysning, og sligt udi den foré-

slagne Tid ikke heller sjunes vel gjorhg, er det Hans
tgl. Maj" ailern. Villie, at Amtmanden herfra skal til-

skrives, for Landets Indbyggere til deres Efterretning

og Efterlevelse at bekjendtgjore ^: 1) al holde sig Loven
stricte efterrettelig^ med at have deres Qvæg om Som-
meren paa Sæter og udi Afret, til Græsningens Gonser-

vation paa de ved Gaardene værende Enge, som bruges

lil Hoslet; 2) at de beflitte sig paa at gjode deres Jorder

O Dette er fyldestgjort ved .-UiUniaudens overtanforte Bekjcndt-

gjorelse 19. Juli 1754, trykt i s. A. Altiiingsb, ]Nr. ixiv, 1.
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1764. med SOlang, og entholde sig fra at brænde Mcig, men
30. Marts, derimod at bruge samme til Jordenes Forbedririg, item,

saavidl muligt er, at anskaffe sig Vogne og Slæder, for I

dermed deres Arbeide at lette; og 3) at hvor det er- I

agtes at være bedst bekvem og gjorligt, nJaatte Enhver,

som besidde de foreslagae Jorder, lade sig med yderste '

Flid være angelegen deraf at indhegne, ploie og besaae

saadan et Stykke, som anfcirt er, item Kaal-Hauger at

anlægge,, dog at Inleressenlskabet lod Enhver derudi

ved de didsendle Bcinderfolk eller Andre undervise, og

hvis da Nogen, som havde bekommet saadan Under-

viisning, modtvilligen efterlod samme til deres eget og 1

Landets Bedste hensigtende Værk at fuldfore, maatte

de vente derfor med vedboiiig Straf at blive anseet. —
5) Hvad angaaer det ansogte Tugthuses Indrettelse for

de paa Landet omlobende unge og friske Betlere, og

at dertil Hans Maj*' tilhiirende ThingOre Kloster maatte

skjænkes: da er del h6islbemeldte Hans Maj** allern.

Vilhe, at detjndtil videre skal udsættes, og at Interes-

senterne fra Kammeret skal tilskrives, nærmere at ind-

berette, hvorledes de eragte Éft bemeldte Tugthus, være

sig saavel i Henseende til Bygningen, som Betjente og

Lemmer, m. v.,. var at indrette, saavel som ongefærhg

. Beregning, hvad til deu forste Indretning og dens Ved-

. ligeholdelse for el Aar udfordres, item hvad de for-

mene at samme aarligen ved Spinderie eller andet

Arbeide ville indbringe, tillige med deres Forklaring,

hvorfra Udgifterne var at erholde, uden derved forme-

get at angribe de Midler, som ere destinerede til andre

begyndte og til Landets almindelige Bedste hensigtende

Indretninger, da denne Post derefter nærmere blev at

foretage. — Og 6) i Henseende til den for Interessen-

terne begjærte Tilladelse til Saltkogning af Havvand,

da er Landfogden herfra bleven tilskreven, den derom

requirerende nærmere Efterretning at indhente, og til

Kammeret indsende, da denne Post derefter, ifolge

hsislbem*' allern. Resolution, videre bliver at forestille.

4
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— Hvilket Dennem, som Directeurer for bemeldte Fa- 1754.

briquer og nye Indretninger, til allerund. Efterretning "^^""^^^^^

communiceres; og, som de til disse Indretningers Istand-

sættelse nu paa ny skjænkode 10,000 Rd. til Landfog-

den paa egne og Deres, samt civrige Interessenters

Vegne, af Hans Maj*' Cassa bliver assigneret, for deraf

det i saa Maade Behovende videre at anskaffe: saa

haver De for disse og de forhen til dette Brug udbe-

talte 31,000 Rd., der ialt belober 41,000 Rd., den allern.

anbefalede Regning, som ved Directeurerne i Navn af

samtlige Interessenter aflægges, af Amtmanden attesteret,

med Retour-Skibene'til os at indsende, ligesom De og,

efter forrige Skrivelser i lige Tilfælde af 31. Martii og

21. Åprilis 1753, hvortil iovrigt refereres, noie have at
'

iagttage, at den tildelte Værks Befordring, hvoraf Lan-

dets og Indbyggernes almindelige Bedste og Opkomst

forventes, allern. skjænkede anseelige Summa ikke til

andet Brug, end allern.' er befalet, vorder anvendt,

samt at Indbyggerne, baade i Henseende til Jordens

Dyrkning og Landets Produkters Tilgodegjorelse m. v.,

paa det noieste blive anforte og ovede. Udi ovrigt

have De, saavidt forestaaende 5'^ Post betræffer, den

allern. anbefalede nærmere Forklaring og Beregning til

os at indsende, at samme derefter videre kan blive

foretaget, og ellers ved Skibenes Afseigling fra Landet

dette Aar omstændelig indberette, hvorledes med meer-

bemeldte Indretninger er avanceret. Gud [befaletj&c.

Rentekammeret den 30. Martii 1754.

Forordning ang. Sl^ifte- Forvalteres Salarinm. s Aprii.

Christiansborg 5. April 1754 K — ikke publiceret

ilsland. Siell. Reg. 63, 679-682. Original-Aftryk hosHopffner;

Qvart-Forr. 1754, S. 12-16; Schou IV, 375-378.

Forordning, anlan^ende Skifte-Forvalteres Salarium

1 ae Stervboer, hvor den Længstlevende enten efter
,— — ' — —

O Sportel-Reglement lo. Septemhr. 1830; For. 25. Septbr.

1850* § 26 o. s. V.

///. B, 13
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1754. kongel. allern. 'Tilladelse sidder i uskiftet Boe. eller,

5. April, efter .allern. confirmert Testamente, beholder hele Boen,

uden at skifte og dele.

Vi Frederik den Femte". &c. G. A. V., at, da Vi

ere komne i Erfaring, hvorledes der daglig existere ad-

skillige Disputer og Processer imellem Rettens Betjente,

som det tilfalder at forrette Skifter, og vedkonmiende

Arvinger eller Andre, saavel i de Stervboer, hvor den

Afdtide i sit Testamente haver indsat visse Personer til

Executores Testamenti, og at forrette Skiftet, som og

fornemmelig ved Anledning af de Stervboer, hvor Man-

den efter Hustruens, eller Hustruen efter Mandens D(5d,

enten ifcilge af en dem allern. forundte Bevilling paa

at sidde i uskift Boe, eller i Kraft af et mellem dem
oprettet, og af Os allern. confirmeret Testamente: be-

holder den hele Boe uskift og udeell, ved det at Skifte-

Forvalterne i slige Tilfælde paastaaer deres Skifte-Salarium

. strax udbetalt, ligesaa fuldt, som om de virkelig forret-

tede Skiftet, hvorimod Vedkommende formene, at de

ikke kan paastaae noget Skifte-Salarium, saa længe der

ingen Skifte holdes; saa have Vi, til slige Disputer at

forekomme, allern. fundet for godt derom at anordne

og befale, som fblger:

1) Naar Nogen, som ved Doden afgaaer, i sit efter-

ladte lovgyldige Testamente har indsat visse Personer,

som Executores Testamenti, til at forrette Skiftet, uden

Ovrighedens eller Rettens Middels Assistence, da, som

saadanne Personer i sig ikke kan ansees for andet end

Skifte-Commissarier, saa skal og Rettens Middel i saa-

danBoe, efter dens Beldb, n^^de" deres Skifte- og Skriver-

Salarium, ligesaa fuldt, som om de virkelig havde for-

rettet Skiftet og givet Skifte-Brevet beskreven, saafremt

der ellers blandt den Afdodes Afvinger ere nogle

Umyndige, saa det efter Loven havde tilfaldet Rettens

Middel at forrette Skiftet, om den Afdode ikke havde

indsat Executores Testamenti til at forrette det. * Men,

dersom alle de, der virkelig arver den Afdcide, ere
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myndige, da skal Rettens Middel ikke have noget Skifte- 1754.

eller Skriver- Salarium af saadan Stervboe at fordre, 5. April

hvad enten Skillet forrettps ved Commissarier eller ved

Execulores Testaoienti, uden for saavidt de dertil

kunde være kaldede, eller deV have haft Noget at for-

rette. — 2) Naar den ene blandt tvende Ægtefolk, som

have sammenavlede B5rn, ved Doden afgaaer, og den

Efterlevende da erholder allern. Bevilling paa, at sidde

i uskift Boe med sine umyndige Born, da skal den,

som saadan Bevilling erholdet haver, atrax til Rettens

Middel, som det tilfaldt at forrette Skiftet efter den

Afdode, betale en Recognition, som skal være propor-

tioneret efter Boeus Belbb, hvilken Vedkommende selv

angive, og maa ikke være ringere end 6, men ikke over-

gåae 50 Rd., og til Skifte-Skriveren en Trediedeel imod

det, som der betales til Skifte-Forvalteren. Dersom den

Efterlevende fremdeles bliver siddendes i uskift Boe,

indtil samthg Bcirnene ere blevne myndige, saa de efter

Loven kan skifte og dele imellem sig, da skal Rettens

Middel ei have videre Salarium i saadan Boe at paa*

staae, men noies med den Recognition, de ifolge Fore-

gaaende have bekommet. Men, dersom den Efterlevende

træder til at skifte og dele medBornene, medens nogle

af dem endnu ere umyndige, da, enten Rettens Middel

kaldes til at forrette Skiftet, eller de mellem sig skifte

Og dele med Samfrænder, saa skal dog Rettens Middel

nyde deres fulde Skifte- og Skriver- Salarium,. efter

Bocns Beliib og Skifte -Brevets Vidtloflighed, dog saa,

at derudi afkortes det, de tilforn i Recognition havde
bekommet; hvilken Afkortning og skal have Sled, om-
endskj(3ndt det tilfalder en anden Skifte -Forvalter at

forrette Skiftet, end den, der havde oppebaarel Recog-

nition, Dersom og den længstlevende Ægtefælle ved

Doden afgaaer, fårend der er holdet Skifte efter den

forst afdode, da skal med dens efterladte Stervboe

forholdes efter Loven, og Rettens Middel, om det til-

falder dem at forrette Skiftet, oppebære Salarium, efter

13*
-
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1754. Boens Belob, for et Skifte aleue og eividerCj dog uden

a^^ApriT^^*'
deres Skifte- eller Skriver- Salano noget

afkortes, i Henseende til den Recognition, de tilforn af

samme Boe havde bekommet. — 3) Naar een ved D6-

den afgaaer af tvende Ægtefælle, som ikke efterlade

sig' Livs-Arvinger, og ved et mellem dem oprettet, og

af Os allern. confirmeret Testamente, have bebrevet

hinanden, at den Længstlevende skal beholde hete Boen

uskift og udeelt, da skal Rettens Middel ei have noget

af den Længstlevende, enten som Salarium eller Re-

cognition at paastaae, forend samme Længstlevende ved

Doden afgaaer, da med dens efterladte Stervboe for-

holdes efter Loven, og Rettens Middel, om det tilfalder

dem at forrette Skiftet, oppebærer Salarium efter hele

Boens Belob for et Skifte alene, og ei videre; dog at

det, med de i virkelig Krigstjeneste ved Doden afgangne

militaire Personers Enker, forholdes efter Vores derom

udgangne allern. Forordning af 12. Junii 1750. — Hvor-

efter alle og enhver Vedkommende sig allerund. haver

at rette og derover alvoriigen at holde. Og byde og

befale Vi hermed Vores Vice- Statholder i Vort Rige

Norge, Vore Grever, Stiflbefalingsmænd, Friherrer, Bi-

skopper, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præ-

sidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle Andre,

' som denne Vores Forordning under Vores Cancelhe-

Seigl tilskikket vorcjer, at de den paa behorige Steder,

lil Alles Efterretning, strax lader læse og forkynde.

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelig

\.
^

• Residenlsstad Kjobenhavn den 5. Aprilis Anno 1754.

«

'
13. April. Reskript til Stiftbefalingsmand Rantzau, ang.

Mageskifte af Jorden Laugardælum mod Hraun-

geréi. Christiansborg den 13. April 1754. —
Norske Tegn. XXXIV, 527—528.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Eftersom Hr.
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Haldor Brynjolvsen, Sognepræst lif Laugardælum ^
i

SkalhoU Stift paa Vort Land Island, for Os allerund.

haver andraget, hvorledes det skal falde ham meget

besværligt, at soge hans Annexkirker Hraungerdi og

Oddgeirsholuin, efterdi Præstegaarden Laugardælum er

beliggende ved de ham betroede Sogners og Annexers

yderste Kant, og Veien til bemeldte Annexer, saavel

Vinter som Sommer, er igjennem sumpige og moratsige

Steder, saa at han ikke, uden med stor Besværlighed,

særdeles om Vinteren, kan komme til dem fra sit Hjem

paa samme Dag, Gudstjeneste paa ethvert Sted at for-

rette, og at det endnu vil falde ham besværligere, at

komme til den ny indrettende Hjalmholts Kirke, som

skal være civerst i Sognet, hvorfore han, paa det saavel

han som Sognefolket kunde herudinden skee al mulig

Lettelse, derhos allerund. haver anholdet, at Vi allern.

^"ille tillade, at der maatle gjores Mageskifte paa Præste-

gaarden Laugardælum med Annexgaarden Hraungerdi,

som er Skalholts Bispestols Eiendom, hvorved hverken

han eller hans Efterkommere, ei heller Bispestolen, kan
*age nogen Skade. — Thi have Vi, efter saadan be-

i^ieldte Herr Haldor Brynjolvsens herom allerund. gjorte

Ansogning og Begjering, samt den fra dig herover ind-

hentede allerund. Erklæring, allern. bevilget, at oven-

fneldte Præstegaard Laugardælum maa mageskiftes med
Annexgaarden Hraungerdi, dog med de Viikaar, at saa

Klange af de ved Laugardælum værende Qvilder, som
*kke uden Bispestolens Skade ved Laugardælum kan
forblive, skal transporteres til Hraungerdi — Derefter

t^ig allerund. kan vide at rette, 02 Vedkommende
^»gt til Efterretning at lade kundgjore. Befalendes &a
Christiansborg Slot den 13. Aprilis 1754.

') I Reskriptet synes at have staaet urigtig «LaugardaIen» og

paa andre Steder «Laugardalum».
^) I Reskriptet synes at have staaet urigtig : Hraumgarde.
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1*754. Confirmation paaFundatz for Kirken paaHliSar-

'IL^'Jh enda. Christiansborg den 19, April 1754 —
Korske Reg. 39, 698^-699.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V., at eftersom

hos Os allerunderd. er bleven ansbgl og begjerl Vores

allern. Confirmation paa efterskrevne Fundatz^ lydende

Ord efter andet, som følger:

((Eftersom min hole Alder og medfølgende Lege-

mets Svaghed erindrer mig dagligen om min civrige-

Livstids Korthed, og folgelig tænker ncidvendigt, ikke

alene at beskikke mit eget Huus, men tillige gjore no-

gen Anstalt for det Guds Huus, som kongelig Majestet

allern. har forundt mig at holde vedlige min Livstid,

min Sjæl til Fornciielse, formedelst Guds hellige Ord

(som der handthævesj dels gudfrygtige Betragtning, be-

gynder jeg denne min Fundalz saaledes (belænkende

den vise Kong Salomons Formaning, der han siger, Prov, 3:

Ær Herren af dit Gods og af al din Indkommes forste

Frugt) i en vis Forhaabning, at min gode Gud ikke er

ubehagelige mit ringe Forsæt, samt at. min allern. Arve-

Konge, af sin hbikongelig Mildhed og Naade, confirmerer

Efterskrevne, opretter jeg denne Fundatz og Anordning,

angaaende Kirken her ved Stedet Hlyderende, som Kong

Friderich den 4**", hoilovlig Ihukommelse, af sin hoikon-

gelig Mildhed, ved allern. Privilegio, dat. Kjobenhavn

den 6. Maji 1729, allera. bevilgede, at til hellig Guds

Ords Tjeneste maalte bruges hver tredie Helligdag, til

Jævnet med Teigs og Eyvindermule Kirker, min Livstid:

at saafremt Hans kgl. Maj* allern.
, tillader og bevilger,

at for"" Hlyderende Kirke niaa ligesom hidindtil bruges

til Guds Ords Tjenestes Forretninger, til Jævnet med

de andre Kirker, efter min Dag, saa længe Nogen af

min Afkom eller Posteritel er bosiddendes her paa

Hlyderende; da: 1) skal den samme Proprietarius til

' Hlyderende holde vedlige denne Kirke i samme Stand

hun nu er (saa sommeligen som Huset vel anstaaer] paa
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sin egen Bekostning. — 2) Skal han aarligen betale til 1754.

Sognepræsten til Teigs og Eyvindermule Menigheder

hans sædvanhge Salarium. — 3) Skal han holde ved-

lige Kirkens Ornamenter og Instrumenterj som jeg har

tillagt, og herefter tillægger Kirken, nemlig: Prædike-

stol, Altar, Daabe- Bækken, 4 Klokker, ^ store og 2

mindre, tvende Messeklæder, Scilvkalk med Palina, tvende

Lysestager, Lysekrone, 4 Lyseplader, med andre Kirkens

Utensilier, item Stoler og Bænker &c., som ved Eier-

meendenes Forandring skal udtages i forsvarlig Stand af

Herreds -Provsten, og overleveres til Efterkommeren.

Til Bekræftelse mit underskrevet Navn og Signet, Hlyd-

erende den 28. Augusli Anno 1753.

Brynjolfur Thordarson Thorlacius.

... (L. S.)"

Da ville Vi forskrevne Fundatz udi alle dens Ord, .G!au-

suler og Punkter, saasom den her oven indfort findes,

allern. have confirmeret og stadfæstet, saa og hermed

confirmere og stadfæste. Forbydendes &c. Christians-

borg den 19. Åprilis 1754,'

Kongelig Resolution ang. aarlig Understfit- '3 Aiai.

telse til fattige Præster i Skalholt Stift, Fre-

deriksborg 13. Mai 1754. — I Anledning af et An-

dragende fra Biskoppen over Skaiholt Stift, Finnur Jénsson,

om Præsternes trængende Forfatning, da nogle Præstekalde

ikke indbragte i gode Aaringer niere end 4 Rd., og de saa-

kaldle Stifts-Jorder, livis ældre Afgift belob 62 Rd , saaledes

vare forringede, at de i Aaret 1*51 kun havde indbragt 57 Rd.
64 Sk. Croner; han ansogte derfor om, at nogle af ham spe-

cificerede kongelige Jorder, hvis aarlige Afgift var 284 Rd.

32 Sk., maiilte blive henlagte til Præstekaldenes Forbedring,

«nnod at de, naar Jordegodset kom ved de foranstaltede nye
hidretninger og Agerdyrkning udi fuldkonnnen Stand, betalte

deraf en taalelig Afgift«. Dette Forslag vilde Rentekammeret
dog ikke anbefale, deels paa Grund af Indtægternes Formind-

skelse, deels for Folgers Skyld, da Kongens Kasse muligen
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i754. saa mantte komme til at afsee Indtægten af Jordegodset i Ho-

—

—

- lum Stift, som indbragte aarlig 204 Kd. 32-Sk., Iworimod det

13. Mai. YQader til at beviliie Præsterne i Skalholt Stift en aarlig Under-

st6ttel.se, i Lighed med den Iloium Stifts Geistlighed fra gnm-

mel Tid tillagte 100 Rd. Croner aarlig (Forestill. U- Mai). —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 35, Nr. 64.

Vi finde allern. betænkelig, disse, til det fattige

Præsteskab udi SkalhoUs Stift af Biskop Finnur Joensen

omsogle Jorder at afstaae, men ville af særdeles Naade

skjenke af Vores Cassa til samme fattige Præsters Ind-

^

komsters Forbedring aarlig 200 Rd. Croner , som Bi-

skoppen modtager og imellem dennem uddeler, efter

en derover forfattende Repartition og imod deres

Quitteringer, som ved Landfogdens Regnskaber aarligen

fremlægges. Frederiksborg Slot den 13. Maji 1754.

13. Mai. Kongelig Resolution ang. Reise-Omkostninger

for Landfoged Skuli Magnusson. Frederiksborg

13. Mai 1754j — I Anledning af Andragende fra Land-

fogden, at han ved tre Reiser til Is-havn, i Anledning af Ind-

retningerne, var kommen i 2400 Rdlrs Gjeld, foruden en aarlig

Bekostning af 100 Rd. paa hans 2 Sonners Ophold i Khavn,

den enes som Student, den andens i Navigations -Skolen paa

Holmen (Foresl. 11. Mai). — Rentek. Norske Reiat og Resol.

Prot. 35, Nr. 65.

Vi ville allern. skjenke Landfoged Skule Magniisen

de omscigte 2400 Rd. for hans Omkostninger paa de

fra Island herhid gjorde 3^" Reiser med hvad deraf de-

penderer, hvorimod han til de nye Indretninger der i

Landet i^en erstatter de forhen indeholdte 2000 Rd^;

ligesom og han, saavel som hans Mediiiteressenter udi

bemeldte Indretninger, for den dertil af Os allern. for-

ærte fulde Summa, 41000 Rd., efter forrige allern. Re-

solutioner, behbrig Regning aflægger, uden derudi noget

for detslige Omkostninger at korte, eller til Udgift at

beregne. Fréderiksborg Slot den 13. Maji 1754.

14. iMai. Forordning ang. ubillig Aager og Rente.

Christiansborg 14. Mai 1754. — Ikke publiceret i



14. Mai.

For. ang. ubillig åager og Rente. tOi

Island, men optagen her som criminelt Lovbud. Siell. Reg. 1754.

63, 756—762; Oriiiinal-Altryk hos Hopffner
;
Qvart-Forr. 1754,

S. 29—36; Schou IV, 3S2—387.

Forordning, angaaende Straf for dem, der enten

give Umyndige og Mindreaaringe ulovlig Gredit, eller

oppebære ubillig Aager og Rente.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V., at, omend-

skjondt Vores Lov udtrykkelig befaler, at ingen For-

skrivning skal agtes, som gives af en Mindreaaring uden

hans Curators Samtykke, og man deraf burde vente,

at Umyndige og Mindreaaringe ikke skulde finde saadan

Gredit, at de kunde være istand til at gj(3re nogen an-

seelig Gjeld: saa have Vi dog ugjerne raaat fornemme, •

hvorledes der skal findes adskillige egennyttige Menne-

sker og skadelige Aagerkarle; som vise sig ganske

villige i at give Gredit og laane Penge til de Umyndige

eller Mindreaaringe, soip have Arvemidler enten i Eie

eller i Vente, og det alene for derved at tilbringe sig

en ulovlig og utilladelig Fordeel, ved det de ei alene

af de Unge, for hver Gang de enten laane dem Penge,

ellei-imodtageFornyelse af de udgivne Vexel-Obligationer,

eller Forandring i andre Gjeldsbreve, fordre anseelige

Discretioner, men og tage deres Beviis og Forskrivelse

for langt hbiere Summa, end de virkelig laane dem;
ligesom de og, ved at fordre og imodtage Vexel-Obli-

gationer og andre Gjeldsbreve in blanco, og saaledes

lade de Unge være uvidende om, saavel hvem deres

Credilorer ere, som naar deres Gjeldsbreve til Betaling

ere forfaldne, have sogt saaledes at forvilde og impli-

cere de unge og uerfarne Debitorer, saa at det haver
været dem umueligt, naar de engang vare geraadede
^ Jiogen Gjeld, sig deraf igjen at udrede, hvorved det

og. skal være arriveret, at adskillige uncte Mennesker i

deres umyndige og mindre Aar have fundet saadan
Gredit, og derved saaledes fordybet sig i Gjeld, at

deres endog anseelige Arvemidler have meest været
forcidde, naar de ere komne til deres myndige Aar,
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1754. og de da have pioqueret sig af at vise en ilde og slet

14. Mai. anvendt Generosité, i at betale det, de, , efter Loven og

alle Billigheds Regler, vare befriede for, og ikke burde

betale; saa have Vi, af særdeles Omhu for Vores kjære

og troe Undersaatters Velgaaende, og deres i Særde-

leshed, som ikke selv altid vide at scige deres eget

Bedste, og til at hæve saadan skadelig og fordærvelig

Misbrug, hvorved ubillig Aager gaaer i Svang, de Unge

bringes til Ruin og Velfærds Spilde, men ildesindede

Aagerkarle og Bedragere derimod poa en utilladelig

Maade beriges, allern. funden for godt, hermed ei alene

at igjentage Lovens Bydende, saavel i Henseende til

dem, der give Umyndige og Mindreaaringe Credit i

Særdeleshed, som og til dem, der oppebære ulovlig

Aager og Rente i Almindelighed, men samme endog at

skjærpe og derhen extendere, som fOlger:

1) Skal det i Almindelighed være Alle og Enhver

forbuden, at give nogen Umyndig eller Mindreaarig Cre-

dit, eller imodtage deres Forskrivning, uden det skeer

med deres Forældres, eller de dem paa lovlig Maade

beskikkede Formynderes eller Guratorers Samtytke.

Og ligesom de, der handle herimod, alletider præ.su-

meres at scige en utilladelig Fordeel, og at haveinten-

tion at bedrage de Unge: saa ville Vi og allern., at de,

til velfortjent Straf, ei alene, efter Loven, skulle miste

det, de have laant eller taget Forskrivning for, men
og at de, efter Forseelsens Beskaffenhed, i Særdeleshed

om de Unge have Forældre levende og nærværende,

og det er skeet uden deres Villie og Vidende, skulle

ansees med anden vilkaarlig- Straf af Pengemulct, eller

veL efter Omstændighederne, paa deres Ære — 2) Da

det, ifolge foregaaende Articul, skal ansees som en

Straf for slige Credilorer, at de ingen Betahng nyde

for det, de have laant, til Umyndige eller Mindreaaringe,

eller taget deres Forskrivning for; og Vi allern. ville,

at de virkelig skal lide den Straf, og ikke derfra paa

en eller anden Maade befries: saa ville Vi hermed
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allern. ei alene have alle Umyndige og Mindreaaringe, 1754.

ifolge Loven, befriede fra at betale den Gjeld, de i 14- Mai*

deres umyndige og mindre Aar saaledes have contra- '
^

heret; men Vi .ville end ydermere have saavel de Umyn-

dige og Mindreaaringe selv, naar de ere komne til deres

myndige Aar, som deres Forældre og Værger, advarede

og, befalede, at de ingen saadan Gjeld betale, og der-

ved s()ge at unddrage Greditorerne fra den dem allern.

dicterede og velfortjente Straf. — 3) Ligesom Intet er-

lettere, end at unge Mennesker kan lade sig forfore til

at gjbre Credit, og derved geraade i Gjeld, naar de

falde i deres Hænder, som ajore dem Tingene lette,

og for deres egen Fordeels Skyld soge at forlede dem

dertil, og Skylden altid i slige Tilfælde bor præsumeres

at være ikke saa meget hos de Unge, der have gjort

Gjeld, som hos dem, der have givet dem Credit: saa

skal det ingenlunde tilregnes, eller i mindste Maade

præjudicere Nogen, at han i sine umj^ndige eller mindre

Aar haver paa egen Haand gjort Gjeld, naar han, efter

at han er bleven myndig, holder sig denne Vores allern.

Forordning efterretlig, og ikke betaler samme Gjeld.

Derimod skal de, der tvertimod Vores allern. Befaling,

efter at de ere blevne myndige, betale den Gjeld ^ de

i deres umyndige Aar paa egen Haand have gjort, an-

sees som dem, der intendere at eludere Vores allern.

Lov og Forordninger, og scige storre Ære udi at vise

en utidig, indbildt og i deres egen Hjerne opspunden

Generosité, end i at vise den allerund. Lydighed, de

ere Os og Vores velmenende samt til deres eget Bedste

sigtende allern. Befalinger skyldige, — 4) Skjondt det

af FororcJningen om pro formå Vexlers Afskaffelse, af

26. Novembris Anno 1734, saavel som Vexel-Obligations

Natur og Beskaffenhed, er klart, at en Vexel Obligation

ikke kan eller bor endosseres, men, ifald den til en

Anden skal overdrages, det da maa skee ved lovlig

Transport paa lige saa hbi stemplet Papir, som Vexel-

Obligationen selv er skreven paa, hvoraf folger, at del
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1754. ligesaa lidel er tilladt, at lade Creditors Navn, som
' ,14. Mai, Dalum, i en Vexel-Obligation in blanco; saa skal det

dog være befunden, at Adskillige, enlen . Greditorer

eller Handtlangere, ikke have undseet sig ved, ei alene

al imodtage, men og at fordre slige Vexel-Obligationer,

i hvilke ei alene Dalum , men og Creditors Navn har

været ladet in blanco, saasom de have eragtet det tjen-

lig lil at opnaae deres Oiemeed, at hverken Debitor selv

eller Andre saa let skulde komme i Erfaring om, hvem den

rette Creditor var, der virkelig havde forstrakt Pengene.

Da, paa det saadan skadelig Misbrug maatte ophæves,

som alejie sigter lil, med Vore Intraders Formindskelse, -

at befordre adskilhge utilladelige Intriguer, og paa det

Ingen i den Henseende sig . med Uvidenhed skulle have

at undskylde, forbyde Vi hermed Alle og Enhver, enten

at udgive eller imodtage nogen saadan Vexel-Obligalion

eller Transport derpaa, i hvilken enten Dalum eller

Creditors Navn maatte være ladet in blanco. Skulde

Nogen befindes herimod at handle, og at have imod-

laget en Vexel- Obligation eller Transport, i hvilken

enten Creditors Navn eller Dalum, ved dens Modtagelse,

ikke tilfulde har været indf(5rt, da skal dea Summa,
paa hvilken saadan Vexel -Obligation lyder, uden rin-

geste Forevending, være forfalden, Halvdelen til Vores

Fisco, og Halvdelen til den Angivende. Det samme
skal og gjelde. om Obligationer, Reverser og andre

Gjeldsbreve, saafremt det befindes, at ved deres Ud-

givelse og Modtagelse Creditors Navn i dem har været

ladet in blanco. — 5) Da det og er befunden, at Ad-

skillige, for at befordre deres dermed havende utillade

. lige Hensigter, have ladet de af dem negocierede Vexel-

Obligationer og andre Gjeldsbreve stile paa saadanne

Personer, som saa langt fra -ikke har fourneret Pengene,

at de end ikke have vidst det allermindste af den

ganske Handel at sige, og saadan Misbrug kuns tjener

til, at gjore.de ved slig Handel foregangne Malversa-

tioners og Bedrageriers Opdagelse des vanskeligere;
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saa, ifald det skulde befindes, at nogen Vexel-Obliga- 1754.

tion eller andet Gjeldsbrev, som, efter denne Vores 14. IMai.

allern. Forordnings Publication er -udgivet, er stilet paa

nogen Anden end den, som er den rette Creditor, der

virkelig bar fourneret Pengene, da skal Gapitalen, paa

hvilken saadan Gjeldsbrev lyder, vsere forfalden, Halv-

delen til Vores Fisco, og Halvdelen til den Angivende.

-— 6) Skulde det og befindes, enten at nogen Creditor

har modtaget Forskrivning for hdiere Summa, end den,

Debitor mod Forskrivningen af ham virkelig tillaans har

bekommet og fanet fuldkommen Valuta for, eller at

Debitor af den bekomne Capital har betalt og erlagt

mere, end den ordentlige, ifolge af Loven og Forord-

ningerne, tilladte Renle, da, hvad enten saadant kaldes

Douceur, Provision, eller hvad andet Navn det maatte

tillægges, saa skal det dog ansees som ubillig Aager

og Rente, og Capitalen, i Foige deraf, være forfalden,

Halvdelen til Vores Fisco, og Halvdelen til den Angi-

vemie. Skulde og det, som saaledes ulovlig er udbe-

talt i Douceur, Provision, elier paa anden Maade, ikke

være imodtaget af Creditor selv, eller. kommen ham
tilgode, men af Commissionairen eller Mellemhandleren,
da, saafremt del er mere, end at det kan ansees for en
bilhg, og, efter hans havde Moie, proportioneret Recogni-

tion, som dog ikke maa overgaae en halv pro Cento,

om Gapitalen er under ti Tusinde Rigsdaler, og en

Fjerdendeelpro Cenlo, om den er over ti Tusinde Rigs-

daler, da skal ei alene Alt det, som saaledes er belalt
i Douceur eller Recognition, være forfalden til Angive-

men Commissionairen eller Mellemhandleren, som
det haver oppebaaret, skal og desuden betale dobbelt
saa meget i Mulet til Vores Fiscum. — 7) De, som i

foregaaende Tilfælde af Debitore eller andre Vedkom-
ttiende sigtes for at have oppebaaret mere, end dem
Dned Rette tilkom, skulle være pligtige, efter al det

*lennem af vedkommende Dommere er bleven paalagt,

Ved deres Eed at fralægge sig det. — 8) Som det er
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1754. Vores allern. alvorlige Villie og intention, at see al saa-

^"^^J^ dan Misbrug hæmmet og ophævet, saa ville Vi ei alene,

at Vores Politiemestere og de , som forrette Politie-

' mesters Embede, dermed skulle have noie Indseende;

' hvorfore og de Vedkommende, som paa nogen af for-

ommeldte Maader. ere fornærmede, sig, til denuem have

at addressere, da shge Sager og, som Politie- Sager,

skal afhandles, og Vedkommende, saavel Parter som

Vidner, sine exceptione fori, og uden at betjene sig af

Procurator, være forbunden til, selv personligen for

Politieretten at comparere, hvor Sagen, uden Ophold,

skal foretages og afgjores, men Vi ville endog, saa ofte

Omstændighederne det maatte udfordre, i Vores kgl.

Residentsstad Kjbbenhavn og andre Steder, hvor det

maatte erggtes fornoden, allern. anordne en Gommis-

sion, til at underscige al den Misbrug, som herimod

maatte være foregangen, enten ved at give de Unge

utilladelig Gredit, eller ved at oppebære ulovlig Aager

og Rente. Hvorefter alle og enhver Vedkommende «ig

allerund. have at rette og for Skade tage vare. Thi

byde og befale Vi hermed Vores Vice-Statholder i Vort

Rige Norge, Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Bi-

skopper, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præ-

sidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle Andre,

som denne .^ores Forprdning under Vores Cancellie-

Seigl tilskikket vorder, at de den paa behbrige Steder

til Alles Efterretning strax lade læse og forkynde, og

siden derover alvorligen holde. Givet paa Vort Slot

Christiansborg udi Vores kongelig Residentsstad Kjciben-

havn den 14. Maji Anno 1754.

3. Juni. Reskript til *Stiftbefalingsmand Rantzau, ang.

Udfiirelse af nogle af Amtmandens Functioner

under Vacance. Gottorp den 3. Juni 1754. —
Publiceret paa Althinget 1755 ogtryktiAlthingsb.s. A.Nr.xxvi;

ligeledes publiceret i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift
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1755; Norske Tegn. XXXIV, (308- 610: Uddrag i P. Péturssons 1754.

Hist. Ecci. Isl. S. 92; Fogtm. V. I, 5i9—521. . 3. Juni.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Ved den

Anledning at Os elskel. Herr Finnur Jonssen, Biskop

over Skalholts Stift paa Vort Land Island, udi Skrivelse

lil dig af 4. Aprilis sidsti., haver forespurgt sig, hvor-

ledes der med Consistorial- Rettens Hoidelse paa be-

meldte Island skulde forholdes, naar Amtmanden, som

ellers paa Stiftamtmandens Vegne og i hans Fraværelse

præsiderer i Retten, ved Doden maatle afgaae, saa og

hvorledes med de Præstekalde, som Amtmanden, efter

allern. gjorte Anordning, vocerer Præsier til, imidlertid

skulde forholdes: hBver du udi Forestilling til Os af

22. Aprihs næstefter, med hvilken du haver ladet folge

bemeldte Biskop Jonssons Brev, aiierund. andraget, at,

naar saadant Dødsfald indtræffer, kan det skee, at et

heelt Aar og derover kan bortgaae, inden eii anden

Amtmand igjen til Landet kan udkomme, og skulde da

Vedkommendes Sager derefter for Consistorial - Retten

opholdes, vilde det være til stor Uleilighed, saavel for

den Ene som for den Anden, hvorved du tillige aller-

underd. beretter, at Vores elskehg kjære Herr Fader,

salig og hoilovhg Ihukommelse, under 5. Martii 1734

allern. haver anordnet, at, liaar Amtmanden, som ellers

1 den saakaldede Oberret skal præsidere, formedelst en

eller anden Aarsag ikke kunde betjene Retten, skal Land-

fogden, eller i hans Forfald en af Laugmændene, eller,

om nogen af disse maatte være lovlig aarsagede, da
den ældste af de ved Althinget tilstedeværende Syssel-

niænd præsidere i bemeldte Oberret; saa, paa det Retten
kan have sin Fremgang, og Vedkommende kan blive

befordret til deres Sagers Ehdskab, give Vi dig hermed
tilkjende, at Vi, efter forbemeldte din ailerund. Fore-
stilling, somViJalt have approberet, allern. have funden
for godt, at, naar Dtidsfald med Amtmanden paa meer-
bemeldte Island indtræffer, eller og Svaghed hindrer

ham, da skal Laadfogden i hans Sted, paa Stiftamt-
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1754. mandens Végue, sidde i Gonsistorialrelten, men, naar

"^"^^^T^han ved lovlige og gyldige Aarsager raaatte være hin-

dret, skal den ældste Laugmand, og efter ham, om han

skulde have lovlig Forfald, den yngste; men saafremt

det skulde hænde sig, at ingen af de forbemeldte kan,

formedelst lovlige Aarsager, bivaane Consistorial-Retten,

da skal den ældste af de ved Althinget tilstedeværende

Sysselmænd sahime bivaane; og hvad imidlertid af

verdshge Forretninger maatte forefalde, som kunde være

Amtmands-Chargen vedkommende, og ikke kunde taale

nogen Ophold, skal ligeledes af ham forrettes, saaledes,

som han derfor i Tiden agter at staae 'til Ansvar, hvor-

fore Vi allern. ville, at de ovrige Vore Betjenle der paa

Landet skal bevise ham samme Lydighed, som de en

af Os virkelig beskikket Amtmand er skyldig. — Hvad

ellers .i det civrige de i saadan Tid vacant vordende

Præstekalde, som ellers Amtmanden allern. er overladt

at kalde Præster til, angaaer, da, naar i.ovenmeldte

Tilfælde enten ingen virkelig eller af Os allern. consti-

tueret Amtmand er i Landet, maa deslige Kald af den

Betjent, som paa foranforte Maade forretter Amtmands-

Chargen, tilligemed Biskopperne, hver for sit Stift, con-

junctim bortgives. Derefter du dig allerund. haver at

rette, og den fornddne Anstalt til denne Vores allern.

Resolutions Efterlevelse at fdie. Befalendes &c; Got-

torph den 3. Junii 1754.

1755. Reskript til Stiftamtmændene i Danmark og

•^^Ja^* Norge
,

ang. Debitorers Tiltale. Christiansborg

. den 3. Januar 1755. — Findes ikke at være sendt til

Island, og er ikke der publiceret, dog synes det at være blevet

der anvendt, og optages her tillige paa Grund af dets alminde-

lige Princip. - Siell.Tegn. LXXIX, l*-2; Fogtm. V. 2, 1-2.

Frederik den FenCile &c. V. S. B. T. Af Rettens

Betjente paa adskillige Steder er for Os allerund. bleven

' klaget over, hvorledes det ofte tildrager sig, og er næsten
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bleven ti! en Vedtægt, at Creditorer eller deres Fuldmæg-' 1755.

tige, naar de foraarsages ved Retten at indtale deres, hos 3. Januar,

een eller flere Gjeidnere tilgodehavende Fordringer, da

holde sig berettigede til, under eet Slævnemaal at ind- _

kalde saa mange og adskillige Debitorer for separate ' ,

Forskrivelser, som dennem godt sjunes,*til stor Afgang

ei alene udi Vores stemplede Papirs Intrader, men endog

for Rettens Betjentere udi derés Embeders ringe Ind-

komster, da Vedkommende ifcilge Stævnemaalet paa-

staae, ikke at ville bruge mere af Vores stemplet Papir,

eller betale Rettens Gebyr end for een Sag, endskjondt

Sagens BeskalTenhed og forekommende Omstændigheder

udfordrer separate Domme. — Da, saasom slig Sæd-

vane og Brug, at en Credilor ved eet Stævnemaal og

under een og den samme Sag indkalder og ^tiltaler flere

og saa mange som han vil af sine Debitorer, strider

saavel imod Loven, som imod Stævnings, Processes og

Doms Natur og Beskaff'enhed, foruden at det ogsaa sigter

til at besvige Vores Interesse, og betage Rettens Be-

tjente deres Salarium, samt vilde foraarsage megen For-

^virring, saavel under Sagens Drift og ved Doms Af-

sigelse, som og fornemmelig ved Dommens Appel og

Actens Beskrivelse: saa er Vores allern. Villie og Be
faling, at du tilkjendegiver vedkommende Rettens Be-

tjentere udi det dig allern. anfortroede Stift, at, da een

Stævning og Dom ikkun kan ^'elde i een Sag, skjbndt

niod flere Personer, som i samme Sag ere implicerede,

Olen ikke i flere Sager, saa skal mange og diverse De-

bitorer, blandt hvilke hver for siger noget Vist skyldig,

uden at den enes Debet haver nogen Sammenhæng med
*ien andens, ikke ved eet Kald og Varsel eller Stæ.vne-

Qiaal indkaldes, og endnu mindre under een Sag. til-

tales og d6mmes. Hvorefter du dig allerund. kanst vide

at rette, og Vores Amtmænd [Amtmanden over N. N.

Atrit] en rigtig Gopie af denne Vores allern. Befaling at

lade tilstille, for sammes Indhold at lade Rettens Betjente

Udi de dennem [det ham] allern. anfortroede Amter
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1755. • [Amt] bekjendlgjore. Dermed &c. Chrisliansborg Slot

3~T den 3. Januarii 1755.
3. Januar,

7. Marts. Reskript til Geheime-Conferentsraad og Præ-

sident Claus Reventlov, Conferentsraad og Ju-

stitiavius Oluf Borch de {Schouboe samt.Etats-

raad og General-Pj ocureur Henrik Stanijje, ang.

Drabantpenge i Hoiesteret: Christiansborg . den

7. Marts 1755\ — SieII.Tegn.LXXlX,l24»'-126;Fogtm.

' V. 2, 4-6.
,

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Det er af

indkommen Memorial fra Os elskel. Oberst Friderich

Gottschalck von Haxthausen, som Ober-Forer af Vores

Drabant-Corps, bleven Os allerund. foredraget, at, end-

skjcindt Vores elskel. kjære Herr Farfader, saavel som

Vores elskel. kjære Herr Fader, begge af salig og hbilovlig

Ihukommelse,- ved allern. Reskripter af 19. Aprilis og

27. Maji 1701, af 20. JuUi 1708 ag 5. Aprilis 1737, har

fastsat og anordnet, at Vores Drabant-Gardes, som have

Opvartning ved Vores Hoiesteret, skulle af hver Part,
i

som vinde deres Sag for bemeldte Vores Hoiesteret, be-

tales 3 Rd. , skal bemeldte Vores Drabant- Garde dog

•have klaget over, at den dem i saa Maade allern. til-

lagde Gebyr overmaade for dem ere formindskede, helst

fra 1751 af at regne, da det, naar alle de imidlertid

paakjendle Sager sammenlægges, næppe skal findes, at -

de for den tredie Deel deraf have nydt Betaling, for-

medelst de mange udi Vores HOiesterel, foruden Kammer-

og Delinquent-Sager, forekommende beneficerede Sager;

* derfore forn** Oberst c Haxthausen pao bem" Drabant-

Gardes Vegne hos Os alierund. haver anholdet, at, om -

dennem ikke allern. maatfe vorde bevilget den deni)em

forundte Gebyr af alle beneficerede Sager i Alminde-

lighed, dennem allern. maatte vorde forundt at nyde de

') Reskr 7. Nov. 1800 og 2. Nov. 1804.
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ommeldte 3 Rd. udi de Sager, hvor den Vindende er- 1755,

holdte Kost og Tærings Godtgjorelse. — Da, som for- t. Marts,

anfbrte allern. Reskripter, uden nogen Limitation, befale,

at der af hver Part eller Procurator, som vinder deres

Sager for Hoiesteret, skal betales 3 Kd., undtagen af

fattige Folk, som dog ei ^re befriede, naar dem til-

kjendes Kost og Tæring
;

og det derhos af éders her-

over indhentede allerund. Erklæring er fornummen, at

1 og, paa Grund af berOrte allern. ergangne Reskripter,

ere af allerund. Formening, at Drabanterne burde nyde

disse 3 Rd. af alle Sager i Almindelighed, som vindes
*

for Vores H(5iesteret, undtagen Fiscai-, Kammer- og De-

linquent-Sager ; — saa give Vi nu eder og hermed allern.

tilkjende, at Vi udi' Anledning heraf allern. ville have

bevilget, at Vores Drabant-Gardes skulle herefter af alle

de Sager i Almindelighed, som vindes i Vores Hoieste-

ret, Fiscai-, Kammer- og Delinquent- Sager undtagne,

nyde de for dem fastsatte 3 Rd. ; til hvilken Ende Vi,

efter eders allerund. Forslag, ville lade det udi Vores

Danske Gaucelhe foranstalte, at det udi Beneficio Pau-

pertatis, som udi deslige Sager udstedes, vorder ind-

fcirt, at, om han vindfer Sagen for Hoiesteret, skal han

betale til Drabant-Garden 3 Rd., som han har at levere

til den antagende eller ham beskikkende Procurator,

fcirend ham vorder tilladt at gaae udi Rette med Sagen

for Vores Hoiesteret, paa det Drabanterne kunne være

sikkre om Betalingen. Og, som 1 derhos berette, at

der undertiden for Vores Hoiesteret fremkommer Sager

af saadan Vidtloftighed , at Proceduren alene kan vare

8 Dage og derover, i hvilken Tid Drabanterne stedse
"^aa opvarte, uden at nyde anden Douceur end de 3
Rd. af den vindende Part: saa ville Vi ligeledes herhos
allern. have unadt og bevilget, at Drabanterne, foruden
de 3 Rd. af den vindende Pari, maa udi slige Sager,

for hver Dag samme varer længere for Vores Hoiesteret,

end de trende fyrste Dage, nyde en halv Rigsdaler af

hver Part, saavel den vindende som tabende, hvilke

14*
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1755. Penge Procuratorerne bor være Drabanterne ansvarlig

TTlarts
samme Maade, som det ved meerberorte allern.

Reskripter om de forhen paabudne 3 Rd. er anordnet

og befalet. Hvorefter I eder allerund. kunde vide at

rette, og saavel Vores Justits-Secreterer som Vores HOieste-

rettes Procuratorer Sligt, til allerund. Efterretning og Iagt-

tagelse for Eftertiden og fra dette Vores alleru. Reskripts

DalOj at lade bekjendlgjOre. Dermed &c. Christians-

borg Slot den 7. Martii 1755.

12 April. Rentekammer-Skrivelse til constit. Amtmand,

Laugmand Magnus Gislason, ang. Jorddyrkningen

i Island. Khavn 12. April 1755. — Publiceret paa

Ailhinget ved den constiluerede Amlnialids Bokjendt^orelse af

15. Juli 1755 (Altliingsb. s. A. Nr. xxvi, 2. 5.) — Rentek.

Isl: og Fær. Copieb. Litr. Nr. 475.

Det er saaledes vel, at vi af Herr ' Laugmands

Skrivelse af 11. Octobr. sidstleden erfare, at Hans Maj*'

allern. Resolution af 26. Februarii . 1754 , om Jord og

•

" Agerdyrkningen, paa Landsthingel og ved Skrivelser til

Sysselmændene er bleven publiceret; og paatvivles ikke,

at Herr Laugmand jo lader paasee , at samme Værk,

som til Landels almindelige Nytte hensigter, af alle Ved-

kommende bliver efterlevet, samt at de udsendte og udi

Sysselerae fordeelte fremmede iionderfolk eller Andre,

derudi giver Vedkommende den forntidne Underviisning,

Ifai om imod Forbaabuing endda skulde befindes, at En

eller Anden sig ikke hciistbem*^ allern. Resolution -med

Indhegning, Fldining &c. , inden den foreskrevne Tid,

holder efterrettelig, maa de vente derfor paa vedbbrlig

Maade og med Straf at blive anseei, som Herr Laug-

mand for de Vedkommende ville bekjendtgjdrc , efter

Vores forrige Skrivelse af 30. Martii 1 754. Vi forblive &c.

Rentekammeret den 12. April 1755.

26. April. Forordning for Norge^ ang. Formildelse af

Straf for Losagtighed. Christiansborg 26. April
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1755^ — Ikltft publiceret i Island. Med Hensyn til dens 1755.

Anvendelse see Althingsb. 1707, Nr. ix. — Norske Reg. 40, 26. April.

145^140 —Original- Aftryk bos Hopffner; Qvart-Forr. 1755, S.

Ofi-98; Schou IV, 411.

Forordning, anlangende, at de Qvindes-Personer,

som trende Gange have avlet B(5rn i Losagtighed, skal

istedenfor den i Loven befalede Straf, at kagstryges,

hendammes: til nærmeste Tugthuus.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V., at, eftersom

Vores Norske Lov udi dens 6"^ Bogs 43^- Gap. 9** Artic.

befaler, at Qvindes-Personer, som trende Gange have avlet

^arn i Losagtighed, skal straffes til Kagen, men det der-

hos befindes, at deslige Mennesker, naar de saadan

Straf have udstaaet, blive anseete som aaprlige og for-

agtelige, da Ingen vil have dem i Tjeneste, og andre

Tjenestefolk ei heller vil forrette Arbeide og soge Spis-

ning med dem, saa at de derover blive Landet til
*

Tyngsel og Besværing; saa byde Vi derfore og anordne,

saasomVi og hermed aliern. anordne og befale alle Rettens

Beljenlere, som noget Dommer-Embede i Vort Rige

Norge, saavel i Kjobstæderne som paa Landet, er be-

troet, at .de, istedenfor ovenmeldte i Loven dicterede

Straf til Kagen for saadanne Qvindes-Personer, skal her-

' efter henddmme dennem udi 6 a 8 Aar, efter Forseel-

sens Beskaffenhed, til det nu værende nærmeste Tugt-

huus, og siden, naar i Ghristiansands Stift udi bemeldte
Vort Rige Norge noget Tugthuus bliver indrettet, da til

Tugthuset i det Stift/ hvor Qvindes-Personen sig op-

holder, og er bleven domt, da de .derefter, tilligemed

de over dem i saa Maader ergangne Domme til samme
Tugthuus skal henbringes; hvorefter sa.mtlige Rettens
Betjentere udi Vort Rige Norge, og alle andre Vedkom-
mende,, sig allerund. haver at rette. Bydendes og be-

falendes hermed Vores Vice- Statholder, Grever,' Stift-

befalingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Laug-

E

')Jevnf. For. 19. Marts 1751; Gane. Skr. 6. Aug. 1768.
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4765. mænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og

tT^V^tr' alle Andre, som denne Vores Forordning under Vores
26. Apnl. '

^

Gancellie-SeigUiiskikkct vorder, at de den paa behbrige

Steder, til Alles Efterretning, strax lader læse og for-

kynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg i Vores .kgl.

Residentsstad KjObenhavn den 26. Aprilis ' Anno 4755.

2. Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Rantzau, ang.

en Sags Reassumtion. Fredensborg 2. Mai 1755.

— Norske Tegn. XXXV, 144»'-147.

Frederik den Femte (Jéc. V. S. B. T. Udi allerund.

Memorial til Os af den 19. Julii a. p. haver Erland Olaf-

sen, Sysselmand i Isefjords Syssel paa Vort Land Island,

andraget, at der til dette Syssel, fremfor andre Sysseler

i Landet, skal komme en stor Deel omløbende Betlere,

ja og fra andre Sysseler undvigte Mordere, Tyve og

deslige grove Delinquentere, og at der af saadanne Folk

er lil dette Isefjords Syssel kommen for lang Tid siden

Een, ved Navn Gudmunder Bjarnesen, som sig d«* har

nedsat, og blev anseet som en ærlig og uberygtet Mand,

men at siden erfaredes at han begyndte at komme i

slet Rygte for at holde med Tyve, og at han tilforn i

Guldbringe Syssel, formedelst Tyverie, skulde været kag-

strSgen, og da Folk i for°* Gudmunder Bjarnesens Nabo-

laug beklagede sig at være bestaalne, nu Madvare, nu

Qvæg og adskilligt Andet, skal Sysselmanden, da han

blev vidende at han havde taget i sit Huus trende Om-
løbere og Drenge, have ladet dem antaste og examinere,

hvilke frivillig skal have bekjendt, at have under Gud-

munder Bjarnesens Direction (ivet forbemeldte Tyverie,

baade af Fisk, Sm6r, samt andre Madvare og Qvæg,

hvilket Gudmunder Bjarnesens Husholderske, navnlig

Margrethe Torgiersdatier, skal have tillavet for dem; og

da Sagen kom for Retten, skal for"" Drenge have ved-

bleven deres Bekjendelse, og udlagt Gudmunder Bjarne-

sen for Anførere og Margrethe Torgiersdatter for Med*
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videre, hvorefter de bleve alle domte og straffede som 1755.

Tyve og Tyves Medvidere, og forbudrie at opholde sig 2. Mai.

paa Stedet, og Gudmunder som Fremmed i Sysselet.^"

— Dernæst beretter Sysselmand Erland Olafsen, at

Gudmunder Bjarnesen blev af Olafer Jonsen, som

Sysselmand Erland Olafsen kalder sin Gontrapart og

Avindsmand, anmodet, at anklage det Passerede for

Ovrigheden, som skal have givet Ordre om Sagens Be-

skaffenhed at inquirere, da bemeldte Olafer Jonsen siden

allerund. androg Sagen for Os, hVorved udvirkedes Vores

allern. Befaling, at Sagen for hoiere Ret skulde indstæv-

nes, hvortil ' den " constituerede Amtmand, Laugmand

Magnus Gislesen, skal have foiet Anstalt, og da Erland

Olafsen derom blev vidende, skal han have begjert, at

nogle Vidner, som, da Dommen blev afsagt, skulde være

bam ubevidste, og skulde kunne gjore fuldstændig Op-

lysning i Sagen, maatte forhores, hvorudi den consti-

tuerede Amtmand skal h^ve consenleret, med Reserva-

tion, at Vores allern. Ordre angaaende forskrevne Sags

Drift og Indstævning ikke derved led mindste Hinder

eller Ophold, hvilket Thingsvidne, tagen af Sysselmand

Schieving, og hvormed Erland Olafsen for Laugthinget

ved Sagens Agering vilde bevise, at Gudmunder Bjarne-

sen var skyldig i Tyveriets Medvidende, og derfor af

ham rettelig domt og straffet, fik intet Medhold af Laug-

mand Solvesen, som frikjendte Tyvene og dOmte Erland

Olafsen til en anseehg Summes Erlæggelse og at miste

Embedet; da har: derforuden allerund. beretter, at han

Qtter i næstafvigte Åar er, efter don constitueredé Amt-

mands Rosolution og Vores allern. Ordre, sogt paa oven-

meldte Margi-ethe Torgiersdatters Vegne for Laugthinget

.1 forbercirte Sag. ! Som Vi da over dette Erland Olaf-

sens allerund. Andragende have ladet indhente din Er-"

klænng, og deraf fornemmes, at Supplicanten, imidlertid

denne Sag, éfter Vores allern. Befaling af 4. Maji 1753

var incamineret for Laugthinget, har erhvervet det om-

meldte Thingsvidne, hvormed han mener at overbevise
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1755. Gudmunder Bjarnesen, at hen rettelig af liam er bleven

'•'—'•^ domt og straffet, og at del er delte Thingsvidne, som
^' han nu sciger at maa lil taakjendelse produceres for

Lauglhinget og Oberretien, og hvorom den consliluerede

Amtmand i sm Paategning paa Supplicantens Memorial

melder, at, ifald det blev bevilget, nyder Parterne hvad

dem tilkommer.'^ Thi give vi* dig hermed tilkjende, al

Vi efter Supplicantens Erland Olafsens herom allerund.

gjorte AnsOgning og Besjæring, saml efter din Erklæ-

ring, allern, have bevilg'el, at de af Sysselmand David

Schieving tagne Thingsvidner om Gudmunder Bjarnesen

og Margrethe Torgiersdatter, Medvidere i Bjarne Bjarne-

sens, Joen Magnussens og Odder Joensens^ bckjendte

Tyve-Sag, maa lil Paakjendelse produceres, ifoige Vores

Norske Lovs 1'** Bogs 13''*^ Cap. 28^* Art., for Laug-

ihinget og Oberretten, Vedkommende til Straf og Und-

gjeldelse, efter forefindende Beskaffenhed. Derefter du

dig allerund. kan vide at rett^, og de Vedkommende

Sligt til allerund. Efterretning at tilkjendegiveV Befa-

lendes &c. Fredensborg Slot den 9. Maji 1755.

7. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Laugmand Magnus
Gislason, ang. Maal Og Vægt i Island. Khavn

den 7. Mai 1755. — Kentek. Isl. ogFæro. Copieb. Litr.

L, Nr. 553.

1 Henseende til de udi den islandske Handel ind-

komne Klager over Fornærmelse udi Vægt og Maal, som
Herr Stiftbefalincsmand Grev Ranlzau er bleven tilskrevet

at undersbge, haver velbem'" Herr Greven udi Skrivelse

af 28. Aprilis sidstleden iblandt andet meldet, at det

ville have sin Nytte, om enhver Sysselmand var for-

sjunet med alle i Landet brugelige Sorter Vægt og Maal,

hvorefter de, som ved Gompagniets Vægt eller Maal

fandt sig fornærmede, hos Sysselmanden kunde blive

underrettede om, hvorvidt de vare forurettede eller ei,

og som vi, efter velbem** Herr Grevens Skrivelses videre

O reti. OddurGu&mundsson efter Althingsb. 1755, Nr. xxix.
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Formeld, og paa det de hidindlil indlobnc Disputer og

Klager kunde forekommes, under Dags Dato have til- ^
skrevet Præses og Directeurerne for det islandske Com-

pagnie, at beordre deres farende Kjobmænd, ei alene

at lade Indbyggerne være overværende ved Vægten af

deres indleverende eller udtagende Vare, men endog, at

naar om Vægten nogen Tvivl skulde forefalde, da strax,

udi tvende uvillige Mænds Overværejse, at lade Vårene

paa Stedet efterveie, paa det al Vanskélighed derved

kunde blive hævet, samt desuden at lade udfcire de

hidindtil brugelige Alnemaal, at de kunde blive stem-
'

plede, eller og andre nye stemplede Alen i dette eller

tilkommende Aar til Landet at udsende: saa ville Herr

Laugmand paa indeværende Aars Landsthing tilholde

samtlig Sysselmændene udi Island, at de, saavidt mueligt,

seer sig med de i Landet brugelige Sorter Vægt og

Maal forsjunede, saavel til deres egen Efterretning, soni

for derved, uden videre Vidtloftighed, at forekomme og

afgjore de Tvivlsmaal, som i een eller anden Maadc

imellem de Trafiquerende og Indbyggerne maatte kunne

forefalde. Men hvad Skaalevægten angaaer, som be-

gjeres til Landet at blive udfort, da, som vi allerede

under 29. April 1752 have tilskrevet Landfoged Schuie

Magnusen, at det derudinden, ligesom hidindtil ev skeet,

fremdeles og indtil videre ville forblive, siden Compag-
.niet ikke kan imponeres samme at udfore, i Henseende
at baade Taxten-bg Octroyen tillader dem store og smaae
Bismere at maa bruge, og det ei heller er at formode,

at Indbyggerne, enten Bismere eller Skaalevægt bruges,

nogen Skade kan tilfoies, eller Disputer foraarsages: saa
vil vi os dertil have refereret, som Herr Laugmand for

Vedkommende
ville- tilkjendegive. Vi forblive &c. Rente-

kammeret 7. Maji '1755.

Rentekammer-Skrivelse til Directeurerne for 7, Mai,

det islandske Compagnie, ang. Justering af is-

j
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^"^s^- landske Alenmaal m. v. Khavn 7. Mai 1755.—
7. Mai. Rentek. Isl. og Færo. Copieb. Litr. L, Nr. 552.

I Anledning af de fra Island indkomne Klager over

Fornærmelse udi Vægt og Maal i Handelen, haver Herr

Stil'tbei^alingsmand Grev Rantzau. udi Skrivelse af 28.

Aprilis sidstleden, iblandt andet formeent, at deslige

Klager kunde være at forekomme, naar det blev foran-

staltet, at om Nogen ved Vægten fandt sig broslholden,

de da straxen udi tvende uvillige Mænds Overværelse

kunde lade Vårene paa Stedet efterveie. og ellers, at

Indbyggerne ikke blev nægtet at være overværende ved

Vægten, enten Noget leveres eller imodlages, samt at

den islandske Alen bor være brændt og stemplet, efter

den Længde som hidindtil har været brugelig; da, som

dette hensigter baade til almindelig Orden og Regel

udi Handelen imellem Compagniet og Indbyggerne, i

Landet, ligesom og, hvad Disputer derudinden maatte

forefalde, uden videre Vidtloftighed strax kunde af-

gjSres, paatvivles ikke, at eders hciigrevelig Excellence

og Directeurerne jo behager at beordre deres farende

Kjcibmand , ei alene at lade Indbyggerne være over-

. værende ved Vægten af deres indleverende og {mod-

tagende Vare, men endog, at ifald om i Vægten nogen

Tvivl skulde forefalde, Vårene da, som for er meldt,

strax kunde blive efterveiede, paa det al Vanskelighed

derved kunde blive hævet. Og i Henseende til Alne-

maalet, da tillader vel den kongel. allern. Forordning

af 10. April 1702, at den samme Alen, som hidindtil

har været forordnet i Landet, maa bruges, men til desto

mere Rigtighed for Compagniet, saavel som Indbyggerne,"

og paa del. stedse udi enhver Flandelsbod kunde haves

et original og vist Maal, som udi al Handel burde folges,

var det dog fornoden, at bem** Alen her ved Jilsteer-

kammeretj efter dens hidindtil brugelig Længde, blev

stemplet og brændt; og hvorfore eders hoigrevelig Ex-

cellence og Directeurerne anmades, at de. ville behage

fra Landet at lade udfore de hidindtil brugelige Alne-
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maal, at de, som meldt, kunde blive stemplede, eller, 1755.

om det saa behageligst maatte eragtes, andre nye stem-

plede Alen i dette eller næstkommende Aar til Landet

at udsende. - Vi forblive &c. Rentekammeret den 7.

Maji 1755.

Rentekammer-Skrivelse til constitueret Amt-
mand, Laugmand Magnus Gislason, ang. Skove-

nes Behandling. Kjobenhavn 10. Mai 1755. —
Publiceret paa Altliinget ved den constituerede Amtmand Mag-

nus Gislasous Bekjendtgjorelse 15. Juli 1755 (Altliingsb. s. A.

Nr. xxYi, 2. 3), samt i Synodalforsamlingen for Skalholt

Stift 1755. — Rentek. Tsl. og Færo. Copieb. Litr. L, Nr. 559.

Udi indkomne allerund. Supplique af 30. Septembr.

1754 haver Han andraget, at de, som med Hans Maj*'

og det pubhque Gods ere benaadede, forode de der-

ved befindende Krat- Skove og den tilvoxende Birke-

Riis lader forhugge. Thi ville Herr Laugmand f5ie den

Anstalt, og derover ved Sysselmændene alvorlig lade

holde, at ingen, som med Jordegods er benaadet, enten

selv eller ved andre forhugger de dertil horende Krat-

Skove, og mindre deraf noget afhænder , men samme
langt mere freder og opelsker, saa freml de ikke der-

fore Tiltale vil være underkastede.^ Vi forblive &c.

Rentekammeret 10. Mai 1755.

') 1 den ovenantorte Amtmandens Bekjendtg_j6relse »advares

og forbydes alle og enhver, saavel af den geistlige som
verdslige Stand , som med publique Gods ere benaadede,

enten selv eller ved anden at forhugge dennem forlenede

Krat og Birke-Skove, videre end de til egen Huslioldning,

saasom Ildebrand og Bygnings -Tommer, uomgjængelig

maatte behove; til den Ende bor de lade skjære Torve

til ildebrand, hvor det er gjorligt paa deres egen eller

denneni forlent Godses Grund, og skulde den ikke være

at bekomme, bor de lade lorbugge det ældste og lorraad-

nede af Skoven, men det unge og tilvoxende af yderste

Flid frede og opelske. Ellers maa ingen Fremmed, efter



220 Rentek. SKitiv. ANG. Uldengodsets Behandling.
• I

Rentekammer-Skrivelse lil constit. Amtmand,

Laugmand Magnus Gislason, ang. Uldengodsets

Behandling. Khavn 10. Mai 1755. - Publiceret

ved den constit. Amtmands BekjendtgjoreJse 15. Juli 1755

(trykt i Althingsb. s. A. Nr. xxvi, 2. 6). — Rentek. Isl. og

Færo. Copieb. Litr. L, J\r, 558.

Paa det Indbyggerne udi Island desto bedre kunde

anf5res at gjore sig Landels egne Produkter, og sær-

deles Uld, tilgode, baade til deraf at forarbeide Vad-

mel og Hoser, ville Herr Laugmand paa forst holdende

Landsthing beordre samtlige tilstedeværende Syssel

mænd, at tilholde Almuen udi deres Districter at sor

tere Ulden, saavel i Henseende ul Couluur som Bonité,

at enhver Sort til sit Brug kunde vorde anvendt, og at

ikke derover skulde blive klaget. Og, som det eragles

til mere FoVdeel for Indbyggerne, at ikke saa stor Par-

tie af raa Uld, som hidindtil er skeet, fra Island blev

udfort, men at Ulden derimod, naar den var sorteret,

udi Landet blev spunden, og deraf spunden Garn ud-

fort, som upaatvivlelig her ville finde Debit: saa ville

Herr Laugmand meddele os Hans Betænkning, om det

ikke kunde eragtes, at saadan Uldens Spinding kunde

være at introducere, samt om ikke en vis Taxt paa

slig spunden Garn kunde sættes, og hvad samme efter

Proportion af Ulden ansees billigen at kunde være, el-

eel Aars Forlob fra dette Forbuds Publication, understaae

sig at t'orhuggc de publique Skove lil Kul, men betjene

sig til Jern at smede af Steen- og Træ-Kul, som Syssel-

mændene lil den Knde haver i fornoden Qvantilé hos

Kjobniændene til Indfdrsei at requirere. Skulde No??en

imod denne Advarsel og Forbud befindes at forbug.fi^e det

unge Krat og Birke i de publique Godsers Skove, kan de

vente Tiltale og Straf derfore, ligesom de i fremmed og

dennem uvedkommende Skov uden Forlov havde hugget,

og haver Sysselmændene at forordne paaiidelige Bdnder,

som udi enhver District herom noie Indseende kunde

have.s
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ler hvad derimod i en eller anden Maade var at erin- ^7^5.
r ^^^^ ._

dre. Vi forblive &c. Rentekammeret den 10. Maji

1755.

Kongelig Resolution
,

ang. Understottelse til

Geistligheden i Holum Stift. Fredensborg 19.

Mai 1755. — I Anledning af Andragende fra' Biskop

Gisli Magnusson paa Holum, anbefalet af Stiftamtmanden,

samt paa Grund af de i Island indfaldne liaarde Aaringer

CForesiili. 15. Mai 1755). Rentek. Norske Relat. og Resoi.

Prot. 3(), Nr. 50.

-Vi have saaledes, i Henseende til de udi -Island

paa nogen Tid indfaldene haarde Aaringer, allern. skjen-

ket de fattige Præster udi Holums Stift, foruden hvad

dem forhen er forundt, aarlig 100 Rd. Croner, dog ik-

kun udi 2 Aar, hvilket Tillæg Biskoppen modtager og

imellem dennem uddeler, efter en derover forfattende

Repartition og imod deres Qvitteringer, som ved Land-

fogdens Regnskaber fremlægges. Fredensborg Slot den

19de Maji 1755.

Reskript hvorved en Commission anordnes
23 Mai,

tn at iværksætte Separation af Bispestolenes og

Skolernes Oeconomie. FreJensboi'g 23. Mai 1755\
- Norske Tegn. XXXV, 173^— IT-'i-

Ft-ederik den Femte &c. V. G. T. 1 Anledning af

en Os af Vores General-Kirke- Inspections - Collegio un-

der den 15. hujus gjorte allerund. Forestilling, have Vi.

allern. funden for godt, at den vidtlciftige Oeconomie,
som med hver Bispestol paa Vort Land Island fra de

papistiske Tider af er combineret, derfra skal separeres,

og til den Ende ville Vi allern. have anordnet en Gom-
— *

mission der paa Laudet, til denne Separation at iværk-

') Reskr. 29. April iToT; kgl. Approbation paa Separations-,

Acterne 29. Mai 1767.
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1755. sætte, som skal bestaae af Eder^; thi er hermed

23. Mai. Vores allern. Villie og Befaling, at I, som bedst kyn-

dige i begge Bispestoles oeconomiske Sager, haver,

som Commissarier, al undersoge og specificere baade

Skalholt og Ilolum Bispestols Indkomster, af hvad Slags

de ogsaa maalte være, og henvende eders Hoved-Oie-

mærke til at separere fra Bispestolen og Bispens For-

retninger alt det, som kan ansees for at henhdre til

Oeconomien, og som Bispeembedet uvedkommende,

saasom det hele Skolevæsen og hvad deraf dependerer.

Domkirkerne og deres lilhdrende Kirker, og hvad ellers

af den Beskaffenhed ved hver Bispestol maatte forefin-

des. — Dernæst haver I at fastsætte, hvad Ldn enhver

Steds Biskop aarlig kan nyde, hvor meget der bdr

henlægges til at vedligeholde hver Cathedralskole, efter

den sidste Anordning, og at lonne dens Betjenterc,

bringe nogle suffisante og bekvemme Personer i For-

slag til Oeconomi, samt hvad Præcautioner derved er

at iagttage, som og et Forslag til Instrux forOeconomi;

at fastsætte hvad Ldn Præsterne ved Domkirkerne kan

nyde, og om de kan aflægges saaledes, at de kan fore

deres fluusholdning for sig selv; hvormeget til Dom-

kirkernes og deres tilhdrende Kirkers Vedligeholdelse

kan henlægges, og hvem deres Reparation kan anbe-

troes, og ligesaa forholdes med andre Ting af samme

Natur. Til enhver af disse poster ville Vi allern. at

skal
,

udlægges visse Indkomster af Bispestolene, være

,
') De beskikkede Coinniissarier vare lolgeiide ni Embeds-

mænd: aiskop Finnur Jéusson til Skaliiolt, Biskop Gi'sli

Magnusson paa H6lum; den constituerede Amtmand, Laug-

inand Magnus Gisiason ; Gisli Snorrason, som forrige OfG-

cialisiSkalbolr; Jon Magnusson, som Offlcialisi liolum Stift;

Laugmand Sveinn Solvason, som forhen Oeconomus i Skal-

holt; Viceiaugmand Bjorn Markussen, som nuværende

Oecononms paa Holum; Landfoged Skiili Magnusson, som

forrige Oeconomus paa Holum og Sysselmand Brynjélfur

Sigurbsson, som forrige Oeconomus i Skalholt.
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sig af Jordego'ds eller andet, og paa Holuin lillægges 4755.

Bispen, iblandt andet, Bogtrykkeriet^ hvis aarlige
^^^"^^^^"'"fJJ]^

vinst skal anslaaes til noget vist og beregnes ham i hans

Indtægt, og haver I ellers allerund. at referere, om ikke de

Jorder og Herligheder, som henlægges til Skolens Oe-

conomie, saa og til de benævnte Kirkers Vedligehol-

delse, knude med mere Fordeel forpagtes, end af en

Oeconomo forvaltes, og endeligeu haver 1 at forklare,

hvortil det overflodige Inventarium, saa og endeel unyt-

tige Bygninger, som skal lindes ved Bispestolene, kan

anvendes; men i Almindelighed haver I at regulere og

fastsætte Alting efter Landets Beskaffenhed og Sageas

Natur, hvilket Vi til eders Skj()nsomhed overlade, dog

at I indrette eders Eragtning og Forslag saaledes, at,

om Vi allern. maatte finde for godt samme at appro-

bere, og som en Regel og Rettesnor for Fremtiden at

fastsætte, der da ingen grundige Indvendinger kan

gjcjres imod, eller være .noget til overs, som ikke fuld-

kommen, var reguleret og afgjort; i hvilken Henseende

Vi give eder Tid til, den eder her allern. anbefalede

Forretning til næstkommende Aar 1756 med eders ai-

lerund. Betænkende om enhver Bispestol især, under

eders Hænder at indsende, og. til Vores General-Kirke-

Inspeclions-Gollegium at addressere. Derefter I eder

allerund. kunde vide at rette. Befalendes &c. Fre-

densborg Slot den 23. Maji 1755,^

Reskript til constitueret Amtmand, Laug- 23. Mai,

mand Magnus Gislason,„ ang. Biskoppens L6n

paa Holuin. Fredensborg Slot 23. Mai 1755.

- Norske Tegn. XXXV, 176. - Uddrag. '

'

Frederik den Femte <&c. Vi give dig hermed til-

kjonde, at Vi allern. have funden for godt, at
.

') Ved et Reskript af s. D. er en Gjenpart lieraf communi-

ceret General -Kirke-lnspeclions-CoJlegiura. Siei!. Tegn.

LXXIX, 296''-297.
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1755. Holum Bispestol' skal, uader Os elsket. Biskop Gisle

ir'~Tr'T^Magnussens og din Direction, forblive under Vice-Laug-.

mand Bjorn Marcussens Administration og Ansvar, ind-

til den vidtløftige Oeconomie, som, med hver Bispestol

paa Island er combineret, derfra bliver separeret, og at

han imidlertid af Bispestolens Indkomster skal lade Bi-

skop Magnussen betale 500 Rd. aarlig, at regne fra

hans Bestallings Dato af, samt overlade ham en af

Domkirkens Bondergaarde til Græsgang og Hciavling

for sine Creaturer, saa og Fljote-Ombud, dog dette

sidste anslaget til noget vist, og iberegnet i de om-

meldte 500 Rdlr. — Befalendes &c. Fredens-

borg Slot den 23. Maji 1755.

18. Juni. Kongelig Resolution ang. fremmed Jerns Til-

ffirsel til Jsland. Fredensborg 18. Juni 1755.

— I Anledning af, al det islandske og Onninrkske Conipagnie

havde forskrevet 240 Skp. iremnied Jern, og Rentek. tilladt

Udskibning af Halvdelen deraf til Island og Finmarken, men
siden havde Conipagniet indberettet, at ingen meldte sig som Le-

verandeur af indenlandsk Jern, hvorfor det Hele allérede var ',

udskibet og Skibene færdige til Atseiling (Forest. 9. iunh.

Reiitek. Norske Relal og Resol. Prot. 30, Nr. 58.'

Det er, efler foranforte Omstændigheder, saaledes

vel, at de 240 Skp. fremmed JerOj som det islandske

og finmarkske Compagnie til indeværende Aars Udred-

ning haver ladet hidkomme, for denne Gang passerer,

ligesom og Vores Rentekammers derom f5iede Anstalt

allern. hermed approberes. Fredensborg Slot den i 8.

Junii 1755.

11. Juli. Reskript til Stiftamtmand Rantzau, ang.

Boeslods Forbrydelse i Tyvs-Sager, Fredensborg

11. Juli 1755. — Publiceret paa Alliiinget 1756 og. trykt

i Altliingsb. s, A. Nr. 1, 1. — Norske Tega. XXXV, 'M^-
211 ;

Fogtni. V. H, 28—29; jevnf. Stampes Erkiæringer (Rliavn

m3. 4.) I, 382.
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Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Udi allerund. 1755.

Memorial til Os af den 15. Septembris a. p. haver Sys- H- J^h.

selmanden udi Rangervalle Syssel paa Vort Land Is-

land, Thorsten Magnussen, allerund. andraget, at der i.

Landel forefalder diverse Meninger og Domme, hvad

enten Boeslod for fOrste Gang begangne Smaa-Tyverie

b(5r være forbrudt, eller ei, i Henseende til Vores Nor-

ske Lovs 6. Bogs ^7. Gap. 33. og. 40. Articler, hvorfore

og, paa det al Misforstaaelse herom kunde ophæves og

i dette Tilfælde haves en Vished og Uniformitet, for"'

Sysselmand Thorsten Magnussen allerund. haver udbe-

det Vores allern. Resolution, hvorledes hermed skal

forholdes og dommes. Som Vi da over denne af Sys-

selmanden i saa Maader allerund. gjorte Foresporgelse

have ladet Os referere din Erklæring: saa give Vi dig

hermed tilkjende, at Vi allern. have funden for godt, at,

som der paa Island i Tyvs - Sager bor dommes efter

Vores Norske Lov, og samme Lovs 17. Gap. 40. Articul

udtrykkelig og i Almindelighed befaler, at Enhver, som

Tyvs-Dom overgaaer, skal have forbrudt sin Hoved-Lod,

saa fdlger deraf, at Enhver, som dommes til at hde
Straf for begangne Tyvérie, enten det er for ringe el-

ler stort Tyverie, enten det er for fcirste eller anden

^^iig, b(5r tillige med dommes at have sin Boeslod for-

brudt, da derimod den, som forste Gang straffes for

T^nge Tyverie, ikke bcir straffes til Kagen, men ifOlge

^*^rske Lovs 6. Bogs 17. Gap. 33. Art. alene miste sin

Hud, hvilket bor skee ikke offentlig, men i Slilhed udi

Fængslet, eller paa det Sted hvor Delinquenten sidder

^% har været forvaret, alene i Overværelse af Domme-
ren og Retten, eller Nogle paa Rettens Vegne, paa det

der ved dem kan haves Vished om, at Executionen

virkelig er skeet, og at den Skyldige har udstaaet sin

Straf. Derefter du dig allerund. haver at rette, og

samtlige Rettens Betjente dette Vores allern. Reskript

til allerund. Efterretning at tilkjendegive. Befalendes

&c. Fredensborg den 11. Julii 1755.

li/. J». 15
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1755. Reskript til Over-Præsidenten og' Magistra-

28. Novbr. ten i Kjobenhavn, ang. Hazard -Spil- Christi-

ansborg 28. Novembr. 1755. — I Anledning af en

Kjobenhavnsk Sag, som yderligere Forklaring al' For. 6. Ok-

tobr. 1753. - Siell. Tegn. LXXIX, 694''—tOO; Fogtin. V. 2,

77-81.

i

30. Decbr. KoDgelig ResolutioD ang. det islandske Inter-

essentskabs Handel med Fiskevarer, Christians-

borg 30. Decembr. 1755. — Ved Rentekammerets

Forestilling 22. Decembr. foredrages, at efter at de to, Inter-

essenterne i Island tilhorende, Hukkerter vare hidkomne i.

Slutningen af Oktober Maaned, havde Landfoged Skule Magnusson

anmeldt, at have medbragt dermed nogle ved det nye Fiskerie

virkede Fiskevare o: 86 Tonder Torsk å 6 Rd. Tdnde; 4 dito

Langer å 4 Rd.,. 18 Skpd. KlipOsk å 20 Rd., 2 Skpd. Klip-

langer å 16 Rd. og Td. Tran a 11 Rd., for hvilke Priser

disse Varer vare blevne tilbudte Compagniet, ifolge kgl Resol.

20. Marts 1753. Compagniet tilbod at modtage Varerne for-

saavidt de vare gode, men for lavere Priis, hvorfor Landfogden

nedsatte Varerne til 5 Rd. pr. Tonde Torsk og Langer, 16 Kd.

Skpd. Klipfisk og Langer og 10 Rd. Td. Tran, paa Betingelse,

at Varerne modtoges uden Vragning. Compagniet erklærede

dog, ikke at ville modtage Varerne for disse Priser, hvorpaa

Landfogden end yderligere nedsatte dem til 4V2 Rd. Tonden

og Skpd. 15 Rd. , samt indvilgede i, at Tonderne kunde op-

slaaes og eftersees, men uden at Varerne beskadigedes Dette

vilde Compagniet heller ikke antage, men erklærede, heller at

ville indvilge i, at Torsken solgtes til Andre, end at modtage

den til saadanne Priser; derimod paastod Compagniet watnyde

.
Klipfisken og Tr.'innen efter den islandske Landpriis og Taxt,

nemlig Fisken a Væt eller 80 Pd. 1 Rd. Species =: 5'A Rd-

Courantpr.Skpd., ogTran T6nde4Rd. 33Sk.«, da disse Varer

formeentligtilhorteCompagniet som virkede i Landetselv, nuan-

seet dem herfra er tilmeldet, hvorledes denne Fisk efter Laud •

fogdens Attest, som lian 0^ tilbyder at bevise, er ikke alene

fanget med Interessentskabets Hukkerter 3, 4 å 5 Mile fra

,
Landet, hvor Indbyggerne ikke fiske, men endog virket efter

at Compagniets Skibe derfra var afgaaet, og paa Klipfisken er

ikke, som paa andre Landets Vare, sat nogen Taxt ved For-

4
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ordningen om den islandske Handel af 10. Aprilis 1702, lige- 4755.

som og Trannen, der er af liden eller ingen Betydenhed, skal 30. Decbr.

være af den Fiskelever, som ved dette Fiskerie er falden*. —

—

Rentek.. Norske Relat. og Resol. Prot. 36, Nr. 130.

Som det islandske Compagnie har ikke for disse,

Interessentskabet udi de nye Indretninger i Landet til-

h(3rende og dem tilbudne, Fiskevare, endnu erklæret

sig at betale saadan Priis, som, efter Omstændighederne

og Vores allern. Resolution af 4. Januarii 1752, kan

være antagelig, og bemeldte Vare ere ikkun af liden

Betydenhed: saa, paa' det samme Vare ikke længere

til Fordærvelse skulde henhgge, tillade Vi allern., at

ligesaavel de 20 Skippund Klipfisk og Kliplanger, tillige

med 1^/4 Tonde Tran, som de 90 Tcinder indsaltede

Torsk og Langer, maae, paa bemeldte Interessenteres

Vegne, til Andr«? her forhandles. Christiansborg Slot

den 30. December 1755.

Kongelig Resolntion ang. Leiermaals-Bfider. 1 756.

Christiansborg 17. Februar 1756. — I Anledning^- T^''

af Andragende fra constit. Amtmand, Lauginand Magnus Gis-

lason, foranlediget ved et, navnlig siden Resol. 26. Marts 1736

opstaaet Sporgsniaal mellem Sysselmændene, ' om hvem Leier-

maalsboder skulde tilfalde, enten den Sysselmand, i hvis Juris-

diction Forseelsen var begaaet, eller der hvor den kom for

Dagen, hvilket sidste var Amtmandens Mening, som ogsaa be-

styrkedes ved enkelte Exempler fra Praxis i Island, hvorimod
man i Danmark havde Exempel paa Bestemmelser 'i modsat
Retning (Forest. 9. Februar). - Denne ligl. Resolution er

communiceret Magnus Gislason ved Rentek. Skriv. 16. Marts

1756 (Copieb. Litr. Np. g6T) og Stiftamtmand Rantzau s.

D. (sst. Nr. 666); den forstanforte Rentek. Skriv, er publiceret

paa AUhinget 1756 og trykt i Althingsb. s. A. Nr. i, 4. —
Fogtm. V. 2, 99 anfdrer

,denne Resol. efter Sv. Solvesens is-

landske Jus criminale S, 434, under Datum 16 Marts, nem-
*

lig den Rentek. Skriv.« Datum, hvorved den er communiceret.

Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 37; Nr. 20.

Efter foranforte Omstændigheder, og til videre Tvi-

stigheder imellem Sysselmændene udi Island om de

15*
,
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I

4756. dem forundte L'eierinaals -Boder at forekommej ville Vi

"iT^Febr
^^^^ Oppebbrsél skal herefter forholdes

saaledes: at den Sysselmand, udi hvis Syssel Leier-

maalel ved Barnets Fodsel bliver aabenbart, og det

skyldige Qvindfolk sig da befinder, nyder de af hende

forbrydende Boder, og ligeledes den skyldige Mands-

persons Boder, naar han der sit Opholdssted haver;

men er han udi et andet Syssel, skal hans Boder til-

falde den Sysselmand, under hvis Jurisdiction han haver

sit Opholdsted paa den Tid .Gjerningen, som meldt er,

blev aabenbar. Hvilket de Vedkommende til Efter-

retning kan bekjendtgjores. Christiansborg Slot den 17.

Februarii 1756.

j
'

2T. Febr Reskript (il jStiftbefalingsniand Bantzau, ang.

afsatte Præsters Opreisning. Christiansborg 27.

Februar 1756. — Publiceret paa Althinget 1756, AI-

thingsb. J\r. i, 2; hgeledes i Synodalforsamlingen for Skalholt

Stift 175G. - Norske Tegn. XXXV,, 3S&~389; Ucldr. hos

. Fogtni. V.- 2, 94—90.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Det er af

Magnus Gislesen, Laugmand for osten og sonden paa

Vort Land Island, som constitueret Amtmand paa be-

meldte Island, allerund, bleven foredraget, at da han paa

Grund af Forordningerne af 1637 og 1696, saavel som

den allern. Skoleforordning af 1743, dpns 36*^ Art., har

vægret sig for, at meddele SoHcitantere af den geist-

[ige Stand
y
som ved en eller anden Forseelse have

forbrudt deres Embeder, andet Beneficium eller Kald,

med mindre de forst kunde forevise Vores allern. Be-

viUing, ang. Strafi'ens Eftergivelse, haver Nogle villet

forklare Norske Lovs 2"^«" Bogs 11*" Capitel 13**^ Articul

derhen, at naar Forseelserne alene strække sig til Era-

beds-Forbrydelse, skulde det derved dog ikke være

forbuden, at de jo maatte stedes til andet Kald^ hvor-

udi de bestyrkes ved forrige Praxin, .da nogle af for-
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''^ge Amtmænd ei deq^aa have reflecteret, formenende 1756.

aiiforle Forordning af 2!3, Maji 1696 al være udgiven ^^p^'g^'
filene for Vort Rige Danmark; derfore han allerund.

haver været begjærendes, at det v&d Vores allern. Re-

solution maatle fastsattes, hvorledes herudinden skulde

forholdes, og om de Præster og Degne, som formedelst

en og anden Forseelse blive domte fra det Kald de .

'

,

betjene, maae befordres til andet Kald og geistlig Be-

neficium, uden allerund. at ansoge Vores allern. Op-

»"eisning. Thi give Vi dig herpaa allern. tilkjende, at

(ia Lovens Bogs 2^" Gapitel 5*" Articul ikke tillader

Student, som forseer sig ved Leiermaal, at stedes

.enten til Degne-^ Skole- eller andet præsteligt Embede,

uden foregaaende Vores allern. Bevilling, ligesom ei

heller nogen Skoie-Discipel , der i saa Tilfælde eller

anden slige grove Maade sig forseer, maa nyde Skolens

Beneficium, saa folgelig raaa ei heller nogen Præst,

som falder i saadan grov Forseelse, hvorved han efter

Loven og Forordningerne har forbrudt sit Kald, uden

Vores ham dertil allern. forundende Opreisning, be-

skikkes til andet Kald igjen. Derefter du dig allerund.

haver at rette, oa; denne Vores allern. Resolution Ved-

kommende til allerund. Efterretning at bekjendtgjdre.

Dermed &c. Christiansborg Slot den 27. Februarii 1756.

Reskript til vStiftbefalingsmand Rantzau, ang, 2". Febr.

nogle Forslag til Fattigvæsenets Ordning. Chri-

stiansborg 27. Februar „1756. \— Norske Tegn.

XXXV, 389-390.

Frederik den Femle &c. V. S. B. T. Da Syssel-

manden i Mule Syssel paa Vort Land Island, navnlig

Peder Thorslensen, udi Memorial til Os af den 20. Ja-

nuarii udi næslafvigte Aar, allerund. haver andraget,

hvorledes der i Mule Syssel ere nogle Steder 3 å 4

Kirke-Sogner, som af Alders Tid til de vanfore Fattiges

fælles Underholdning har været henlagt, og kaldes
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1756. Repper, som han formener at foraarsage, at de Fattiges

27. Febr. Ulborlige Opsyn i saadanne vidtloftige Districter ére

vanskeligere, end paa de Steder, hvor bemeldte Repper

ikke gaaer videre end Kirke-Sognet, hvilket, med mere

saadant, Land-Oeconomien og de Fattiges Væsen an-

gaaende, han synes at kunde behbve nogen Forandring,

allerhelst nu, da Almuen, formedelst der i Landet ind-

faldne haarde og dyre Tid, og de Fattiges derved til-

tagende Mængde, skal være bragt i yderste Extremite-

ter, hvorfore han, til Almuens Conservalion, og især den

tilvoxende Ungdoms christehge Opdragelse, samt til

Losgængerie og Betlerie at forekomme, haver foreslaaet

Adskilligt, udi 6 Poster bestaaende ^ Og, som Vi af-

• *) Sysselmand Thorsteinsons Forslag (Forestilling 20. Januar

1755) vare iolgende: 1) at hvert Sogn bliver Rep for sig,

og hver Fattig henhorer til det Sogn, hvor han er barn-

* fodt; — 2) at Sysselmanden ene anordner 3 Fattigforstandere

i hvert Sogn, som aarlig ved Fardag sammenkalde alle

tiendepligti^e Sogneniænd til et iMode paa Præslegaarden,

og der i Præstens Overværelse bestemme de Fattiges

(hvorunder og forstaaes Tyende, som ikke have fæstet sig)

Opholdsteder, samt fordele Fattig-Tienden m. v. — Ingeo

' Lediggang eller Omstrygen skulde taales, eller Adskillelse

af Born og Forældre, men de Forældre, som tjente paa

andet Sted, skulde, naar de advaredes inden Kyndelmisse,

efter Repstyrernes Anviisning begive sig til de Sogne, hyor

deres umyndige Born underholdes, dog med Undtagelse

af dem, som havde ydet 3 eller flere Skatter, kun at de

beholdt eet Barn hos dem , eller at deres Husbonde be-

talte af deres Lon aarlig paa deres Vegne til det Sogn,

hvor Bornene underholdtes, for Manden IV2 Rdirs og for

Konen '/j Rdlrs Værdie, samt Forældrene selv hvad andet

de uden Fode og Klæder miste kan. — 3) Forhandlingerne

i Reppe-Forsamlingeu fores skriftlig, og komme i Tilfælde

af Paatale under Sysselmandens tilborlig Ransag. — 4) 1

en Reps hoit trængende JNod skulle Repstyrerne under-

søge hver Families Tilstand i deres Bolig, og naar ikke

alle Fattige kan forhjelpes, skulle de sende deres Forret-

ning til Sysselmanden med Forslag paa de mest Ndd lidende



Reskr. ang. Fattigvæsenets Ordning. 231

Q^n fra dig herover indhentede Erklæring Save for-

nummen, at hvad de 4 forste Poster er angaaende,

som handler om de Fattiges Underholdning i Island, og

at forekomme Losgængerie og Betlerie, da finde Vi det,

efter dit allerund. Betænkende, at være af storre Be-

lydenhed, end at samme efter een Mands Forslag, uden

Overlæg med de Andre, vel kunde være at regulere

til nogen Bestandighed, men at derom behoves en n'6'ie

Conference og Overlæg af samtlige Betjentere. — Thi

give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, efter din Os der-

hos allerund. gjorte Forestilling, allern. have funden

for godt, at du haver at beordre samtlige Sysselmæn-

dene, hver for sig noie at overveie, hvorledes de Fat-

tiges Væsen kunde være at forbedre, imod det, som

allerede anordnet er, og derefter saadant, ved deres

Samling paa Althinget, med hinanden videre at over-

lægge, hvorefter de haver at overlevere deres Forsiage

til Amtmanden, som da samme med sin Paategning til

Vores nærmere allern. Resolution haver at indsende. —
Men, hvad angaaer den Post i Supplicantens Forslag,

•on^ at forbyde Ægteskabs Indtrædelse af Personer, som
^re under deres 40** Aar, med mindre deres fælles

1

"

men tillige rorige og ikke henfaldne til Tyverie eller nogen

særdeles Last; Sysselmanden kan da fordele disse til andre

Sogne paa en Tid indtil 10 Uger, hvorpaa de skal henvises

hjem igjen. — 5) Præsterne skulle, under Mulkt til de

Fattige, forbydes at holde Trolovelse med saavel Mands-

som Qvindes- Personer yngre end 40. Aar, med mindre

deres fælles Formue belober til 10 Hundr.
,

og ligeledes

beviislig ældre Personer, naar «al deres Eie og nodvendig
Bohave« iUUe andrager 5 Hundr.; er Præsten i Tvivl om
Formuens Værdie, skulde lian henvende sig til Syssel-

manden, som skulde foranstalte lovlig Vurdering eller den

Paagjeldende tagen i Eed. - G) At MuleSysseierne maatte

blive fritagne for Conlingent til Hospitalerne, da den lange

Vei ikke tillod spedalske Personers Transport, ogRepperne

ikke formaaede at udrede det i Hospitals- Anordningen

fastsatte Bidrag.

27. Febr.
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4756. Formue beldber ti] 10 Rd. [rett. Hundr.), med videre hans

27'"Febr
^^''^'^^^^^^ gj^rle Forestilling, da er derpaa intet at

refleclere; lige.som det og, hvad den 6*^ Posl er an-

gaaende, der handler om Hospitalerne, da skal samme

I have sit Forblivende ved Forordningen af 27. Maji Anno

1746. Derefter du dig allerund. haver at rette, og

Vedkommende Sligt til Efterretning at lilkjendegive.

Befalendes &c. Christiansborg Slot den 27. Februarii

Anno 1756.

16. Marts. Resolution ang. Leiermaals-B5der. 16. Marts 1756. —
see under 17. Februar 1756.

30. Marts. {^xÅxt til fire Commissarier^ at forhandle

Sagen mellem det islandske Compagnie og Inter-

essenter. Chiistiansborg 30. Maris 1756

—

' Rentek. Norske Exped. Prot. G, 474—47T.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Efter at Os

allerunderd. er bleven refereret, saavel hvorledes det

octroyerede islandske Gompagnie, ved adskillige til

Vores Rentekammer Tid efter anden indkomne Skrive!-

ser og Deductioner, have anseet de udi Island begyndte

nye Indretninger, samt hvad af dets Interessenter der-

ved er foretaget, at skai udi visse Maader være Gom-
r

pagniet til Fornærmelse, foruden hvad ved Indretnin-

gerne i sig selv erindres, som hvorledes en Deel af

Landets Betjente derimod klage over Compagniet, at

samme skal ikke, saaledes som det efter Octroyen er-

agtes forsvarligt, have forsynet Landet eller visse Di-

stricter med dygtige og fornodne Vare, hvorudover

Indbyggerne skulle have lidt Skade og Mangel, med

O de udnævnte Comniissarier vare: Vice-Admirat Fontenay;

Etatsraaderne Fridericli Holmsted og Herman Lengerken

K Ideher, samt Etatsraad og General -Procureur Henrik

Stampe.

kgl. Resol. 16. Mai 1757.
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videre, som den ene Part imod den anden andrager, \

have Vi allern. for godt befundet, at samme udi en 30.

Commission skal foretages, og derefter folgende Poster

overveies og paaskjonnes, saasom:

1) Om den, angaaende de nye Indretninger i Is-

land, for de derudi' værende Interessenter, den 4. Ja-

nuarii 1752 allern. confirmerede Convention kan udi

nogen, og da hvad Maade, eragtes at være det octroy- -

erede islandske Compagnie til Skade, saavel som om

bemeldte Interessenter have, i Henseende til disse Ind-

retninger og hvad deraf dependerer, foretaget Noget

Comp'agniet til Fornærmelse, og i sidste Fald, hvad billig

Erstatning samme derfor kunde tilkomme. — 2) Om'

Gompagniet haver forsvarligen og betimeligen forsynet

Landet efter den dem allern. meddelte Octroyes Tilhold,

eller derimod maatte have handlet, og, i saa Fald, hvor-

ledes samme derfor kunde være at ansee. — 3) Hvor-

ledes 1 eragte, at Vores allern. Hensigt til Islands Op-

komst og det almindelige Bedste kunde, ved forbemeldte

nye Indretninger, bedst være at opnaae, samt hvad

ellers, til Tvistigheder imellem Gompagniet og Interes-

senterne udi disse Indretninger efterdags at forekomme,

var tjenligt at fastsætte, saaledes, at de nyttige Ind-

retninger, paa den ene Side, kan conserveres.og nyde

Fremgang, og Gompagniet paa den anden Side ikke

derved skujde fornærmes. — Og 4) hvorledes .Interes-

senlernes Fiske-Hukkerter, naar samme ikke, som hid-

mdtil, til Gabillau-Fiskerio var at anvende, efterdags

enten til Hvalfiske- og Robbefangst, elier paa anden

Maade, [\\ almindelig Bedste for Landet og de nye Ind-

retninger var at bruge. — Thi er hermed Vores allern.

ViUie og Befaling, at I, som Gommissarier, denne Sag
udi en samlet Commission haver al foretage, og med
alle sine Omstændigheder at overveie; til hvilken Ende
eder fra Vores Rentekammer bliver tilstillet, hvad fra

begge Parter derom er indkommen, med hvis dertil hen-

hcirer, Ugesom og eder paa Forlangende derfra meddeles,

756.

Marts.



234 COMMISSORIUM ANG. HANDELS-COMPAGmET.

1756. hvad videre Efterrefning I herudinden maatte behcive;

So'^'Marls
dersom I finde fornoden, udi en eller anden Post

nogen nærmere Oplysning fra Parterne, være sig enten

det islandske Compagnie, eller den herværende Land-

foged Skule Magnusen, paa Interessenterne udi de nye

Indretninger deres Vegne, at indhente, skal de være

forbundne, paa eders Requisition, dermed at gaae eder

uden Qphold til Haande. — Naar da Sagen, hvilken

• jo fcir jo heller maa til Ende bringes, er med sine Om-

stændigheder af eder paa det noieste overveiet, haver

r om foranforte Poster, efter Befindende oa bedste

Skjonnende, eders allerund. Relation og Betænkning,

saasnart mueligt er, til Vores Rentekammer at indsende,

hvorfra samme Os allerund. bliver at referere til Vores

allern. nærmere Resolution. Dermed &c. Skrevet paa

Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige Residents-

stad Kjobenhavn den 30. Martii 1736.

26. April. Kongelig Resolution ang. Udlæg af Gaarden

Moar til Mensal-Jord for Sognepræsten paa Kj al-

arnes. Fredensborg 26. April 1756. — Commu-

municeret den constit. Amlmand og Landfogd^n ved Renteki

Skrivelser 30. April s. A. (Isl. og Færo. Copieb. JJtr. L, Nr.

718—719. — I Anledning af Andragende fra Præsten til Saurbæ

0^ Brautarholt, pérbur pérballason, at Mensal-Jorden Skraut-

Ii61ar har 1748 lidt stor Skade af Fjeldskred, saa at han siden

ikke bavde turdet boe der, men so^te om at faae Jorden M6ar

udlagt til fast Mensal-Jord, da denne laae pad mindre farligt

Sted og skyldte samme som Skraulbélar (Landskyld 1 Hundr.

Qvilder 4). Forest. 17. April 175'l. — Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 37, J\r. 47.

Efter foranfcirte Omstændigheder ville Vi allern.

overlade Supplicanten Thordur Thorhalsen, Sognepræst

til Saurbai og Brauterholts Menigheder i Kjose Syssel

paa Island, saavel som hans Efterkommere udi samme

Kald, den Os der i Syslet tilhorende Gaard, M6ar

kaldet, lil fri Beboelse, paa ligeMaade som Skraulhélar
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hidindtil til Kaldet har været henlagt, imod. at sidstbe- 1756.

meldte Skrautholar Gaard indfores udi Vores Jordebog,

og deraf de sædvanlige Rettigheder, som af andet Vores

der forbeholdne Gods, herefter svares. Fredensborg

Slot den 26. Aprilis 1756.

2G. April

Kongelig Resolution ang. Leilændingernes For- ^6. Aprii

hold paa Thingore (I*ingeyra) Klosters Godser.

Fredensborg 26. April 1756. — I Rentekammerets

Forestilling 17. April bemærkes, at fire Bonder af Tliingore

Klosters Gods havde forespurgt, og Stiftamtmand Grev Rantzau

samt den constituerede Amtmand afgivet Erklæring om lolgende

Punkter: 1) om de af Inventarii-Qvilderne eller Koerne, som

ikke faae Kalv, samt de som ere gamle, og til hvad Alder,

bor agtes som forsvarlige, item hvorledes Koerne skal betales,

naar de ere blevne ugilde eller ikke tilborlige, samt udi hvad

Tilfælde Leilændingen dertil bor svare Stiftamtm. og Amtm.

forklare, at der er baade' Praxin og Lov for, hvorledes Koerne

bor være, i]mv de skal agtes forsvarlige, sanvel som udi hvad

Tilfælde en Leilænding bor være fri for at svare ti! det udyg- >

tig blevne Inventariiqvæg, da en Ko, i hvor gammel den end

er, ansees for tilborlig, saa længe den trives af Foderet og

giver forsvarlig Melk, som regnes paa O Polter om Dagen i

det hoieste, og Landets Lovs Kjobebalks 17. Cap. fritager Lei-

lændingen for at svare til den Ivo, som ikke faaer Kalv,

naar han har foret den vel og lader den udi rette Tid komme
tii Tyr; ligesom og Forordningen af 15. Mai 1705 befrier Lei-

lændingen for, bg derimod paalægger Jorxldrotten , at ersætte

Mangelen af de Koer; som enten blive for gamle ellér doe af

noget saadant Tilfælde, som Leilændingen kan ikke forekomme.

— 2) Hvormange Faar der skai regnes mod en Ko, og hvor

gamle Faarene da skal være, samt om derpaa skal ligeledes

gives Aabod? — Stiftamtm. og Amtm. forklare, at efter be-

meldte Kjobebalks (i'« Cap. regnes (i Faar paa en Ko. Samme
Cap. foreskriver og, af hvad Beskaffenhed Faarene skal være,

og de eragte, at det folger af sig selv, at derpaa udi Tilfælde

bor gives Aabod. - 3) Hvormange Qvilder eller. Koer skal

holdes paa en Jord af 20 Hundrede? — Efter Amtmandens

Forklaring skal det være der i Landet meget ulige, saa at paa

Jorder af eens Skyld haves ikke lige meget Inventarii-Qvæg,
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1756. og han eragter, at pa.'t -en Jord af den anforte Skyld burde

— billigen ikke være lioiere end 5 eller (i Qvilder. Men Stif't-

^V^^^' amtmanden melder, at tiet ankommer paa hvad der i gamle

Tider har været sædvanh'^t, og idvrigt, ligesom og Amtmanden,

heraaber sig paa Forordningen af 15. Mai 1705, som forbyder

Husbonden under Straf at paaiæage sin Bonde nogen Byrde

over det, som fra Alders Tid af har* været sædvanligt. — Og

4) om ikke Kloster- Bondernes Huse bor bygges og vedlige-

holdes af det Træ, som af Soen opdriver paa dets egne For-

strande, og hvad Bdnderne tilkommer for samme Træ at op-

passe? — Stiftamtmanden saavelsom Amtmanden melder, al

efter Praxin der i Landet bor Bonderne, sgavel paa Klosternes

som andet pubiique Gods, selv skaffe Bygnings -Tommer til

deres Gaarde, hvorimod de ere frie for Tiende deraf at svare;

og iovrigt foreskriver L&ndets Lovs Leiebalks 7*' Capitel , at

Bdnder, som hoe paa Gaarde, hvortil Forstrand er, hor, for

at oppasse og bjerge det Træ der opdriver, nyde hvad deraf

er paa 1 Alen og kortere. — Oe indstille derfor, at hermed

skal forholdes «efter Landets Lov, Forordningerne og Praxis»,

men meente Bdnderne at være forurettede, stod det dem frit

for lovligen at paalale deres Bet. — Rentek. Norske Relat.

og Besol. Prot. 37, Nr. 51.

Disse Vore Bonder af Tingore Klosters Gods udi

Island kan paa deres Foresporgsel om indbemeldte

Posler svares: at dermed bhver at forholde efter Lan-

dets Lov, Forordningerne og Praxis, og ifald -de formene

sig derimod at være fornærmede, staaer det dem frit

for saadant lovligen at paatale. Men iovrigt remitteres

Sagen lil det Danske Cancellie til nærmere Overveiende,

om derefter maatte eragtes tjenligt .Noget for Landet i'

Almindelighed, enten ved den forehavende nye island-

ske Lov eller paa anden Maade, at foranstalte. Fredens-

borg Slot den 26. Aprilis 1756.
'

26. April. Kongelig Resolution ang. Schæfferies Anlæg

i Island- Fredensborg 26. April 1756. ^—
Couununiceret Stifthefalingsmand Rantzau ved Renlek. Skriv.

3. Mai ITofi (Isl. og Færo. Copieb. Litr. L, Nr. 721). - \

Anledning af at Kongen havde tilladt ^^den sig fra Sverrig her

indfundne Person, ved Navn Hastfer, at maa gaae til Islande
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for der at anlægge det foreslagne Scliæfferie til Uldens For- 1756.

Mring". — Rentek. Norske Ueiat. ogHosol. Prot. 3", Nr. 54.-—^——-
26. April.

Vi have allern. saaledes tilladt indbemeldte Haslfer,

at maa begive sig til Island, for der at anlægge det

foreslagne SchæfTerie til Uldens Forbedring, ligesom Vi

og allern. bevilge: 1) at ham derved, og for Landets

Indbyggere derudi at undervise, maa forundes i 3 Aar ' •

aarhg for sig selv 200 Rd., samt paa den Person, han

.
til Brug ved Schæfferiet med sig lager, 100 Rd., for-

i

uden fri Transport til Landet for sig, Folk, samt med-

bringende Værer, og til hans Indretning paa forestaaende

Reise, gives ham engang for alle 100 Rd. — og 2) at
'

hannem til Værers lndkj5b maa anvises 200 Rd. og

derforuden kjobes for Vores Regning der i Landet 1

a 200 Faar, hvorimod Indkomsten af Schæfferiet bliver

' Os forbeholden, saa at derfor, saavel som for Værernes

Indkjob, behoriglieguing aflægges. I det Ovrigeerdet

vel, at vores Rentekammer tilskriver den constituerede

Amtmand, at see berorte Hastfer med en hertil

bekvem Jord, af Vores der forbeholdne Eiendomme

forsynet, og ellers ved denne til Indbyggernes Under-

viisning og Landets almindelige Bedste hensigtende

Indretning, at gaae ham med fornoden Assistence til

Haande. Fredensborg Slot den 26. Aprilis 1756.

Kongelig Resolution ang. Prindsesse - Styr, 26. Aprii.

^i'edensborg 26. April 1756. — CommuniceretLand-

*"'»gden i Island ved Renlek. Skriv. 30. April iToG (isl. og
Færo. Copieb. Litr. L, iNr. 714), der er publiceret paa Al-

•

tliinget 1756 (Altliingsb. s. A. Nr. x, 6). - Uddrag af Ueso-

lutioneu bekjendlgjort i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift

1756. — Efter Landfogdens Beregning skulde denne Skat af

Island belobe omtrent 900 Rd., dog kun ved at beregne af

Brutto- Indtægten, men nu panstode Embedsmændene Fradrag

af deres fnst bestemte Udgifter : Sysselmændene af Landthings-

skriver- og Laugrellesmænds Lon, Klosterholdere af Præstens

og Degnens Salair, og Præsterne af Conlingenter til Pastores

iimeritos, Præsle-Enker og Studenter, hvori Reatek. og giver

4 -
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.4756. -dem Medhold; desuden havde Nogle sogt om Fritagelse for

Skatten, eller Moderation deri: Biskop Olaf Gislasons Enke,
S. April. Margret Jakobsdatler, afSkalholt Bispestols Indtægter, anslaaede

til 2400 Rd. (Skat 240 Rd.); Bishop Haldor Brynjolfssons

Enke péra Bjornsdatter af Elolutn Bispestols Indtægter, an-

slaaede til 2140 Rd. (Skat 214 Rd.); Vicelaugmand Bjorn

Markusson, Sysselmand i Skagnfjords Syssel, 14 Rd. 72 Sk.;

Arnor Jonsson i Borgarfjords Syssel, 12 Rd. 1)5 Sk.; Erlendur

Olafsson i Isafjords Syssel, 11 Rd. 55'/5 Sk., og afg. Gu^!-

mund Sigurbssons Stervbo for Snæfellsnes Syssel og Arnar-

stappens Ombud, 32 Rd. 7 Sk. (Forest. 17. April.). — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 37, Nr. 49.

Vi approbere allern : 1) at udi Beregningen over

den i Island udskrevne Princessinde-Styr for Syssel-

mændene, Kloslerholderne og Præsterne i Almindelighed,

afgaaer de af den constiluerede Amtmand anforte faste

Udgifter, lige saa vel som de af Sysselmændene og

Klosterhoiderne til Vores Gassa svarende Afgifter, saa

at Skatten ikkun af det Ovrige, som deres beholdne

Indkomster, bliver al beregne. — 2) At de tvende fattige

Bispe-Enker aldeles forskaanes for Noget udi delte Paa-

bud at svare. — Og 3) at hvad Sysselmændene Bjorn

Marcusen, Arnor Joensen og Erland Olafsen, samt afg.

Sysselmand Gudmunder Sivei^tsens Stervboe i saa Maade

tilkom at betale, modereres til den halve Deel. Fre-

densborg Slot den 26. Aprilis 1756.

4. Mai. Rentekammer-Skrivelse til constit. Amtmand,

Laugmand Magnus Gislason, ang. Control med

Fiskeriet. Khavn 4. Mai 1756. — Bekjendtgjort

paa Althinget ved const. Amlm. Magnus Gisksons Bekjendt-

gjorelse til Sysselmændene af 12. Juli 1756, trykt i Althingsb.

s. A. Nr. X, 1. - Rentek. Isl. og Færo. Cupieb. Litr. L,

Nr. 723.

Da adskillige Gange af det islandske Gompaguie^

er bleven klapet, at Indbyggerne udi Island skal være

forfaldne til Efterladenhed og ikke soge Fiskerie, endog

naar dertil har været Leilighed, hvilket Vedkommeude
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er bleven communiceret, men stedse imodsagt, at det 1756.

sig ikke saaledes forholdte; saa, pa:i det den rette Be- "^^j^
skaffenhed hermed kunde udfindes, og til deslige Klager

at forekomme, ville Herr Laugmand paa Althinget for-

anstalte, at Sysselmændene aarlig indsende lovlige Things

vidner hver for sit District, hvorledes Indbyggerne sig

udi Fisketiden have forholdet, og om Alle, som dertil

havde Kræfter, paa egne eller Andres Baade have sogt

SSen for al tiske, saml om Nogen formedelst anden

Aarsag end Storm og Uveir derfra vare blevne for-

hindrede. Og, for desto mere at holde Almuen til

• denne dem selv nyttige Pligt, skulde vi eragte, at en

vis Mulkt kunde fastsættes, som de af Indbyggerne skulle
I

betale, der maatte befindes al have viist sig efterladen

udi at fiske, og ikke formedelst tilstrækkelig Aarsag

derfra vare forhindrede, hvilken Mulkt da afHerrLaug-

mand maatte determineres;.. hvorom, saavel som hvis

herudinden til Fiskeriets Forfremmelse videre fornoden

eragtes, Herr Laugmands udfodige Relation forventes,

som og at det i saa Maade Behovende er vorden reg-

ieret, og tillige for begge Parter i deshge forekommende

Klagemaale en vis Orden fastsat. Vi forblive &c.

Rentekammeret den 4. Maji 1756.

fe

Kongelig Resolution ang. Understottelse til lo. Mai.

Tiiimager-Fabriquen. Fredensborg 10. Mai 1756.
'— I Anledning af, at de ved Resol. 3. Mai 1751 til Væver-

Fabrik i Island bevilgede 300 Rd. endnu stode i Eogerne som

Forskud, u«'igtet denne Fabrik senere var indlemmet de i 1752

begyndte nye Indretninger (Forest. 1. MaiJ. — Rentek. Norske

Relat. og Resol. Prot. 37, Nr. G2.

De efter Vores allern. Resolution af 3. Maji 4751

til en Toiniager-Fabriques Anlæggelse udi Island for-

skudte 300 Rd., bliver til samme, de andre nye Ind-

retninger i Landet derefter indlemmede Fabrique, allern.

hermed skjenket, saa %t dette Forskud udi Dogerne kan

afskrives. Fredensborg Slot den 10. Maji 1756.
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1756. Kongelig Resolution ang. Understottelse til

10. Mai. de nye Indretninger i Island. Fredensborg 10.

Mai 1756. — l Anledning af Andragende fra Landfogdea.

om en ny Understottelse af 9000 Rd. og Eftergivelse af 1000

Rd., som endnu skyldtes paa et ved Resol. 19. Mai 1755 i)e-

vilget Forskud af 3000 Rd., da saave! de af Kongen forlien

skjenkede 41000 Rd., som Interessenternes Indskud 2750 Rd.

var medgaaet til Anlægget, Bygninger m. v. — Landfogden

havde dog endnu indsendt en Beregning over det Manglende,

uden hvilket det Hele skulde være udsat for at gaae overstyr,

men derimod mentes Indretningerne at kunne bestaae uden

yderligere Tilskud iForestili. 24. April). — RenteK. Norske

Relat. og Resol. Prot. H7, Jsr. 63.

Vi ville af særdeles Naade endnu forunde Interes-

senlerne udi de nye Indretninger i Island de 4000 Rd.,

foruden de dennem efter Vores allerri. Resolution af

16. Martii indeværende Aac foreskudte 5000 Rd., samt

1000 Rd. af sidstafvigte Aars Forskud, saa at disse

10,000 Rd. til bemeldte Indretningers videre Under-

stottelse alleen, hermed skjenkes, dog at denne Summa
til Indretningerne anvendesj og derudi forbliver^ ligesom

og derover behcirig af den constituerede Amtmand

attesteret Regning til Vores Rentekammer indsendes.

Fredensborg Slot den 10. Maji 1756.

17. Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Bantzau

og Biskop Finnur Jonsson, ang. fire Gaardes

Henlæggelse fra Prestbakka Sogn til Stad Sogn i

HrntaQord. Christiansborg 17. Mai 1756i. —
Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalhoit Stift 1756;

Norske Tegn. XXXV, 474-475.

Frederik den Femte &c. V. S. "B. T. Udi en til

Os fra fire Sognemænd af Præstebakke Kald i Skalholt

Stift paa Vort Land Island, nemlig Jon Jonsen, boende ^

O Reskr. .14. April 1758.
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paa Melum, Sigraundur Thorvardsson paa Fogrubrekke,

Thorvardur Magnussen i Fjardarhorne og llluge Halson,

boende paa Valdestenstad , indkommen Memorial have

de allerund. klaget over den store Uleilighed, spm dera

paaligger, ved at sbge deres Sognekirke Præstebakke,

saavel som at faae præstelig Tjeneste i deres Huse,

naar behoves, formedelst den lange Vei fra dem til

l^ræstegaarden, henved 4 Mile, hvorudover de i lang

Tid skal have maat nodes til at soge Stade Kirke ved

Rhutafjord, som ikke skal være een Miil fra hver Gaard,

og ladet sig betjene af Stade Præst, men dog betalt

fuld Pr^Bste- og Kirke -Rettighed til Præstebakke, og

hgeledes fornciiet Stade Præst for sin Umage med dem,

hvilken dobbelte Udgift de allerund. beretter umulig

længere at kunne udstaae, og altsaa i Henseende baade

til denne Aarsag, saa og formedelst den lange Vei,

allerund. have anholdt, at de med deres Familier og

paaboende Gaarder maatte tages med alle fra Præste-

bakke, og henlægges til det nærmere beliggende Stade

Kald. Over denne Supplicanternes allerund. Ansogning

have Vi ladet Os referere saavel din, Kammerherre

Greve Rantzaus, til Os herom indkomne Erklæring, som
og Vores General-Kirke-Inspections-Gollegii Os udi denne

Sag gjorte Forestilling. Thi give Vi eder hermed til-

kjende, at Vi, i Anledning af bemeldte Vores General-

Kirke-Inspections-Gollegii Forestilling allern. have funden

*'or godt, at forbem** fire Gaarders Beboere skal være

^Wn. tilladt, herefter bestandig at soge Stade Kirke,

^§ i deres Saligheds Sag at lade sig betjene af Stade

P^'sest, imod at betale til ham Offer og Accidentier,

^^^y at de herefter, som tilforne, skal svare Præsten
til Præstebakke de sædvanlige visse Afgifter; dog ville

Vi derhos allern., at Præsteh til Præstebakke skal, af

^'e 200 Rd., som Vi allern. have skjenket til fattige

Præstekalds Forbedring i Skalholt Stift, saa længe han

lever, nyde Refusion for de uvisse Indkomster, efter

din, Biskop Finnur Joenssens, Sigelse. Derefter 1 eder

///. -ft. 16

1756.

IT, Mai.
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4756. allerund. haverat rette. Befalendes &c. Christiansborg

17. Mai.
Slot den 17. Maji 1756.

17 Mai Reskript til cx)nstit. Amtmand, Laugmand

Magnus Gislason, ang. de Skalholtske Leilæn-

dingers Afgifter. Christiansborg 17. Mai 1756.

- Norske Tegn. XXXV, 47G''-478.

Frederik den Femte de. Udi en allerunderd.

Forestilling til Os af d. 1 2. Maji næstafvigt haver

Vores General-Kirke-lnspections-Gollegium andraget, at

Biskoppen over SkalhoU^ Sl;ft paa Yorl Land Islan'd, Os

elskelig Herr Finnur Jonssen, har indberettet, at endeel
L

af Bispestolens Bønder, især de i Gtindevig og Krise-

vig, alt i Vacancens Tid have vægret sig ved at betale

deres sædvanlige Landskyld, og at derpaa Sysselmanden

' Thorsten Haagensen, i Guldbringe Syssel, efter deres

Begjering, men tvertimod Enke-Bispindens Protest, har

foretaget sig ved Dom af 11. Maji 1753 at nedsætte
j

deres Gaarders Landskyld og Afgift, Nogles til en Tredie-

og Andres til enFjerdedeel ringere, end de efter Jorde-

bogen ere pligtige at svare; hvorudover, da saadant

- var rygtet, skal der i den korte Tid, nuværende Biskop

er ved Stiftet, endnu 60 til 70 andre Bispestolens Bon-

der have sogt lige Afslag i deres Afgift, og langt flere

fornemmes at ville efterfcilge, om saadant ei i Tide bliver

hæmmet og forbudet, saa al Bispestolen saaledes inden

2 å 3 Aa^rs Forfob vilde miste en tredie Pari af sine

Indkomster, og derved foraarsages, al del overblevne

Inventarium aldeles maatte udgaae, Domkirken, Bispe-

gaarden og Gathedral- Skolen reént forfalde, Oecono-

mien maalte indskrænkes og Bispen miste det meste

af sil Levebrod. Men, da denne Sysselmandens brugte

Omgang skal være aldeles stridig imod de gamle is-

landske Love og senere kongelige Anordninger, som

forbyde, at Domkirkerne eller Bispestolene af den verds-

') i Originalen synes at have staaet urigtig; *Holum»
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lige Jurisdiction ,paa deres Gods og Indkomme maa

tilfoies nogen Skade, saa , siden Dommens Fatalia er

overstanden og ikke uden Vores allern. Tilladelse kan

appelleres og til Underkjendelse paatales, haver Biskop

Hr. Finnur Jonsson i den Henseende allerund. anholdt, at Vi

allern. ville anbefale dig, at lade forskrevneDom for hiiiere

Ret indstævne, examinere og underkjende, og tillige at

see derhen, at Geistlighedens Jura og Privilegia ikke i

Fremtiden af Sysselmanden vorder svækkede, men meget

mere handthævede, hvilket Biskoppens Petitum Vores

General -Kirke -Inspections-Gollegium, som ikke tilfulde

skal være underrettet om, hvad Grund og Anledning

Sysselmanden kan have haft til at udstede saadan Dom,

har holdt betænkelig til Vores allern. Approbation

allerund. at indstille, forend de faaer nærmere Oplys-

ning om Sagen. Da, saasom Bondernes Omgang, med
at nægte den sædvanlige Afgift, synes al drage til Gon-

sequence, og i det mindste vil foraarsage, at, om Bøn-

derne herefter blive tilfundne al svare den fulde Afgift,

de dog ikke ere istand til at præstere 3 å 4 Aars Re-

stantzer tillige, hvorved da Bispestolen vilde tage anseelig

Skade: saa er, efter forberorte Vores Genetal-Kirke-

lri3pections-Gol]egiiOsherudinden allerund. gjorte Forslag,

hermed Vores allern. Villie og Befaling, at du tilholder alle

Skalholts Bispestols og Domkirkens Bonder, at de uveiger-

lig, indtil Vores nærmere allern. Resolution indløber, skal

betale til Bispestolen hvad de tilforn have svaret, og

deraf siden afg. Biskop Herr Oluf Gislesens Tid staaer

til Restanlz. Dereifter du dig allerund. kanst vide at

rette, og indberettes Os af dig allerund.-, at du denne
Vores allern. Ordre haver bekommet. Befalendes &c.

Christiansborg Slot den 17. Maji 4756,

Kongelig Resolation ang. Omkostningerne ved

Delinquenters Transport fra Island. Altona 9.

Juni 1756. — Directeurerne for det islandske Compagnie

havde forlangt 22 Rd. 64 Sk. for 7 fra Island i Aarene 1753,

'
IG*

4756.

17, Mai.

9 Juni.
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i756. 54 og 55 tii Khavn forte Delinquenter (4 Mk. ugentlig pro

'^^--'^ persona), da Syss'elmændene nægtende at betale disse Udgifter,

• Qg paastod at Compagniet forhen havde besorgel Transporten

gratis'. Stiftamtmanden bemærker dog, t dette ikke er Com-

pagniet paalagt i Octroyen, og at det nu vilde blive mere

byrdefuldt, da Antallet af slige Delinquenter meget var tiltaget

i Anledning af For. 19. Novbr. n51 , da forhen kun Delin-

quenter efter 3 Gange begaaet Tyverie bleve sendte til Slave-

riet, nu derimod enhver brændemærket Tyv. Ligesaalidt fandtes

Udgiften hertil at kunne paalægges Sysselmændene, da Resol.

26. Marts 1730 intet meldte derom. Derimod mente Rente-

kammeret, at man burde henvende sig til Cancelliet for at

bringe Foranstaltninger i Gang for at formindske Udgifter af

denne Natur (Korest. 15. Mai). — Rentek, INorske Relat. og

Resol. Prot. 37, JNr. 66.

Efter foranforte Omstændigheder bevilge Vi allern.,

al de 22 Rd. 64 Sk., som det islandske Gompagnie

forlanger udi Kostpenge for syv der fra Landet til Kjo-

benhavn bragte Delinquenter^ maa af Vores Gassa be-

tales; og icivrigt kan det Danske Gancellie tilskrives, at

overveie, om nogen nærmere Anstalt var at foie til

t

Tyvs -Delinquenters Afstraffelse i Landet, enten paa

forhen, J'orend Anno 175'l forordnet, eller anden Maade,

saa at deres Udfcirsel, hvoraf flere detslige Udgifter

kan folge, sig igjen kunde formindske. Altona den

9. Junii 1756.

30. Juli. Forordning og Reglement, hvorefter de som

bruger Handel og Sofart sig udi Krigs-Tider

haver at rette og forholde. Fredensborg 30.

Juli 1756^— Ikke publiceret i Island, men §§l—lGtryktsom

Bilag VI til For. om den Islandske Handel og Skibsfart af

13. Juni 1787, S. 33—44. — General-Lands-Oecon. ogComm-

Colleg, "Forordninger B, Anno 1753 til 1770», Nr. 177'' S.

197—212.— Emaneret paa Dansk og paa Fransk. Original-

Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. 17.56, S. 72—87; paa Fransk

S. 175-190. Schou IV, 497-507.

O Noiere bestemt ved lak. 28. Marts 1794.

1
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Vi Frederik den Femte &c. G. A. V. At Vi, udi

allern. Henseende til Commcrciernes . Conservation og

Befordring udi Vores Riger og Lande, og paa det at

Vores kjære og troe Undersaatter deres Handel og Sø-

fart udi Nord- og Vester-Soen, saml videre andensteds

ben udi Kiigs- Tider imellem So -Magter, med desto

stbrre Frihed og Tryghed, efter sluttede og subsiste-

rende TracLater og Neutralitets Ret, ubehindret drive

Og fortsætte kunde: allern. haver for godt befunden, at

^iide udgaae eflerfblgende Reglement og Anordning,

hvorefter Vores Undersaatter, som sig af benævnte

Handel og Sofarl agte at betjene, udi saadanne Tider

sig herefter, og indtil Vi anderledes tilsigendes vorder,

allerund. skal rette og forholde, og sig for al Ulempe

^% Skade tage vare, som dennem ellers kunde hænde,

saafremt de imod samme Artikler befindes at handle.

^) Alle og enhver af Vores Undersaatter, som fra Vo-

res Riger og Lande til noget Sted udi Nord- og Vester-

Scien, .eller videre andensteds hen, agte at navigere,

det være til de i Krig begrebne Puissancer eller til

neutrale Lande og Steder, skulle sig med behcirige

Gertificatzer, at de af Skibene ere Eiere og samme al-

ene tilhorer, og ei have inden Borde forbudne Vare,

som ere bestemte til nogen af de i Krig begrebne
Parter, tilbcirhgen forsyne, og derefter, saaledes, som i

efterfølgende 13'^" Post er meldet, scige Vores So-Pas.-

ser til de forehavende Reisérs Fortsættelse at erholde. -

2) Cerlificatzerne skulle være indrettede efter den For-

mular som herhos findes, og trykkes udi det Latinske

Sprog mod hosfoiet Dansk, Oversættelse. Og skal med
deres Erhvervelse og Udstedelse forholdes, som heref-

ter meldes :

Formular til Gertificatzer. ,

Nos Præses, Gonsules & Præsident, Borgemestere

Senalores Civitatis 02 Raad udi bevidne

attestamur & certificamus, og hermed vitterlig gjcir,

quod die, mensis at Aar den

1756.

30. Juli
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4756. _ Anni — — coram

30. Juli. nobis comparuerit — —
"'^'^^^^

Qiyjg ^ incola civitatis

atque sub juramen-

to, quo Sacræ Regiæ Ma-

jestali, Domino nostro Cle-

mentissimo, attinetur & ob-

strictus est, nobis decla-

raveril, quod navis dicta

— — lastarum capax,

pertineat ad Portum

Civiialem Oppidum

-in provincia

quodque dicta navis ei &
aliis Sacræ Regiæ Majesta-

tis, Domini nostri Ciemen-

^ tissimi, subditis solis ti-

tulo justo propria sit, jam

vero de Portu — — iter

directe destinasse, iis on-

usta mercibus, quæ Sche-

dulå, a Vectigalium Offici-

alibus acceptå continentur;

idemque asseveraverit sub

juramento prædicto præ-

fatam navem ad Sacræ
-

Regiæ Majestatis subditos
-

tantum pertinere, nullas-

quemerces prohibitas, quæ

ad alterutram hoc tempore

• belligerantium parlem spe-

ctant vehere; In quorum

fidem hane Certificationem

a civitatis hujus Syndico

subscribi, & Sigillo nostro

muniri curavimus. Daban-
r

tur &c. dtc.

I EniGSTmEK.

for os haver modt

Borger og Indvaaner udi

og under den Eed,

han Deres kongel. Maje-

stæt Vores allern. Konge

og Herre er forpligtet med,

for os haver forklaret, at

Skibet kaldet,

Læster drægligt, henhbrer

til Havn, Stad

By udi samt

at dette Skib er hanuem,

og andre Deres kongelige

Majestæts Vores allernaad.

Herres Undersaatter alene,

efter lovlige Eiendoms Ad-

komster, tilhørende; og nu

fra dets Havn agter

at fortsætte sin Reise lige

til — — ladt med de

Vare, som udi den af ved-

kommende Beljente ud-

stædde Told-Seddel findes

anforte ; saa og, at han

under ovenmeldte Eed ha-

ver forsikkret, at fornævnte

Skib tilhorer alene Deres

kongel. Majestæts Under-

saatter, og ei haver inden

Borde forbudne Vare, som

ere bestemte til nogen af

de for nærværende Tid

krigende Parter. Dets til
'

Bekræftelse under Stadens

Indseigl og Raadstue-Skri-

verens Haand. Datum Ae.

&c.
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3) Saadanne Certificatzer maae alene meddeles og ^756.

udstædes til Vores virkelige Undersaatter. som udi Vore 30. Juli.

Riger og Lande virkelig bygger og boer,, omendskjondt

^6 for nærværende Tid, naar Cértificalioner udfærdi-

ges, udi et eller andet Ærende, for deres Personer,

kunde være forreist 012; fraværende. Men inesen Gerti-

ficatzer *maa meddeles enten Redere eller Skippere,

Som ere af de i Krig begrebne Puissancers Undersaat-

ter, som ikke her til Rigerne ere forflyttede, og deres

Troskabs Eed have aflagt, forend da værende Krigs-

Declaration: eller naar de ere gangne tilbage til de i

Krig. begrebne Puissancers Lande," for der Handel at

drive, efter at de her have vundet Borgerskab og ere

blevne naturaliserede. — 4) De af Vores Undersaatter,

som Certificationer soge, have at indfinde sig for det

Steds Magistral, eller, hvor ingen Magistrat er, for den

der paa Stedet beskikkede Ovrighed, hvor Skibet

hjemme horer, eller dé fleste af Rederne ere ttoende,

for enten alle, eller og idetmindste Hoved-Rederne, at

aflægge deres enten corporlig eUer skriftlig med egen

Haand underskreven Eed, , at det Skib, hvorpaa begje-

res Cértificatz — — kaldet, drægtig Læster, nu

liggende ved destineret til — — er ham, eller

dem allene og ingen anden, med Rette og i Sandhed

tiihorende, med videre efter den fcirste Postes Formel-

ding, og at derved ingen simuleret Gontract ,el ler an-

den Underfundighed bruges i nogen optænkelig Maade. —
^1 Saalænge Krigs-Troubler iméllem So -Magter vedva-' '

i'er, maa ingen af Vores Undersaatter kjobe eller sig

directe eller indirecte tilforhandle noget Skib, som er ^ :

bygget udi de i Krig begrebne Puissancers Lande, eller

haver haft nogen af samme Nationers' Undersaatter til

Eiere, deriinder dog ikke forstaaet eller begreben, de

af saadanne krigende Magter, efter, Krigs -Declaration

opbragte og for gode Priser declarerede og condemne-

rede Priis-Skibe, hvilke som sædvanligt off'entlig kjobes

i de Lande og Steder, hvor de findes. — 6) Hvert Skib,

V
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1756, som Vores Undersaatter sig i Krigstider imellem S'6-

30. Juli. Puissancer paa fremmede Steder tilforhaudler eller la-

-^-^^^
bygge, skal sig til Vores Riger og Lande begive,

og sig udi Rigerne med behorige Maale- og Brænde-

Breve, og udi Fyrslendommene med vedkommende

Ovrigheds Attest, at de der været haver, forsyne, for-

end dennem Certificatzer maa 'meddeles, eller Vores

So-Passer forlenes; eftersom ingen af Delene maa ud-

færdiges eller udstedes for Skibe, som Ikke virkelig

ifindes paa de Steder og udi de Havne, eller paa de

Rheder, hvorfra Skibene skal afseile, eller og udi no-

gen anden Havn ^udi Vores Riger og Lande. — 7) De

Skibe, som af saadanne i Krig begrebne Nationers Un-

dersaatter f'6v Krigs Begyndelse, eller siden som gode

Priser ere kjdbte, skulle have deres Kjobe-Breve eller

Skjdder, samt den Dom, hvorefter Skibet er priisdOmt,

stedse med sig om Borde, hvilke af ethvert Steds

Magistrat eller beskikkede Ovrighed" skal være verifice-

ret og paategnet, at de paa behorige Steder er læst

og protocolleret. for dermed tilstrækkelig at kunne

bevise: paa hvad Steder, og af hvem, de saadanne
' Skibe virkeligen for Krigen, eller siden, som gode

Priser have kjdbt og sig tilforhandlet, og slige Beviser,

naar fornoden gjbres, om Borde kunne producere, ef-

tersom paa intet, der siden kunde lilveiebringes
,

og

ikke om Borde befindes, det ringeste vorder reflecteret.

— 8) Alle dvrige Skibe, hvad heller de her udi Rigerne

eller paa andre Steder ere byggede eller kjcibte, skulle

have deres Biil-Breve, Kjcibe-Breve eller Skjcider, naar,

hvor, og af hvem de ere kjobte eller byggede, ligeledes

om Borde, af vedkommende Ovrighed, som ovenmeldt,

attesteret at være læst og protocolleret, for at kunne

til samme Ende paa Anfordring produceres, og oprigtig

Eiendom dermed bevises. — 9) Capilainen eller Skippe-

ren, som udi Krigstider noget Vores Undersaatter til-

h5rende Skib paa forbemeldte Steder til Nord- og

Vester-Soen, eller videre andensteds hen, vil fore, skal

-
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være Vores virkelige Undersaat, udi Vores Riger eller 1756.

Lande være bosiddende og have vundet Borgerskab, 30. Juli.

og skal for det Ste^s Ovrighed, hvor han er bosid-^^'"^'^^*^

dende, saafremt han med Skibet der er tilstede, af-

sin corporlig Eed, efter nedenstaaende Formu-

lar, men er han andensteds i Vore Riger og Lande, da

skal Rederne tilsende ham Gertificatzen, som .de af

det Steds Ovrighed, hvor de ere boende, haver for-

hvervet, hvilken han for det Steds Ovrighed, hvor han

med Skibet er beliggende, skal anvise, og for dem saa-

dan edelig Forklaring gjore. Dog, forend han til Eed

maa stedes, skal han sit Borgerskabs Brev, tiUige med

Certificatzen, fremvise, paa det at bemeldte Ovrighed

kan erfare, al han er Vores virkelig Undersaat. Og
naar saadant er skeel, maa han sin Eed for dennem

aflægge, hvilken Eed, hvad heller han skal fare paa

nogen af de i Krig begrebne Partiers Havne, eller paa
4 1

neutrale Pladser, skal lyde saaledes: ^^Jeg Gapi-

tain eller Skipper paa ovenmeldte Skib — — (udi

Certificatzen benævnt), Deres kongl. Majestæts til Dan-

mark og Norge virkehg Undersaat og eédsoren Borger

og Indvaaner her i Staden eller udi — — , ved-

staaer og bekræfter, ved denne min corporlig Eed,

inlel, del jeg veed, imod denne Gertificatz, med min

Villie, Tilladelse eller Samtykke, enten directe, eller

indirecte er skeet, eller af mig skal skee, samt at jeg

ikke vil misbruge enten Gertificatz eller det kongelig

So-Pas; saa sandt hjelpe mig Gud" &c. — Naar saadaja

Eed af Gapitainen eller Skipperen er præsteret, atte-

steres af fornævnte Ovrighed neden paa Gertificatzen,

at Gapitainen eller Skipperen den ham af Os allern.

anbefalede Eed behorigen haver afiagt. — 10) Ingen

maa til Capitain eller Skipper antages, eller for Vores

Undersaaller Skib fore. som er af de i Krig begrebne

Puissancers indfodde Uhdersaatter, og ikke for Krigens

begyndelse sig her haver nedsat og vundet Borgerskab.

— 11) Ingen Gapitain eller Skipper, som Vores Under-

j
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1756. saalters Skibe at fcire er anbetroet, maa gaae i S6en

30. Juli. paa Reiser ti! Nord og Vester-S(5en eller videre, uden

at have onfi Borde en Equipage-Rulle over ak sit inde-

havende Mandskab, med den Forklaring hos hver Per-

son, som nedenstaaende Formular udviser. Hvilken

Rulle skal være attesteret og paaskreven, udi Vores

kgl. Residents-Stad Kjobenhavn af Waterschouten, med

Sc)- Rettens Seigl bekræftet, og udi de-6vrige Steder,

i begge Riger, af hver Steds Magistrat eller beskikket

Ovrighed, under Slads-Seiglet og Raadstue- eller By-

. skriverens Underskrift. Af saadant Skibets Mandskab

maa ingenlunde være, eller inden Borde findes, nogen

Subre-Cargo, Factor, Kjobmand, Gommis eller Sci-Of-

ficianter, som ere fra de j Krig begrebne Puissancérs

Lande eller Steder. Saa maa og Skibets Equip^ge

ikke bestaae, eller inden Borde findes, over en tredie

Deel af de i Krig begrebne Puissancérs indfodde Un-

dersaatter, om hvilke- udi Rullen skal gjores besynder-

lig Mention, hvor mange de egentlig ere og fra hvad

Steder. Og, om en Capitain eller Skipper blev r\'6å

tir, værende Reise, paa fremmede Steder, at antage

enten So- Officianter eller Matroser, af de i Krig be-

fijrebne Puissancérs indfodde Undersaatter, i Steden for

dem, som af hans Mandskab kunde dbe eller deser-

tere, skal han forsyne sig med og have inden Borde

authentiqve enten Notarial- eller af Ovrigheden, hvor

han dem antager, attesteret Beviis, som forklarer Aar-

sagen, samt deres Antal og Navne. Om nogen Matro-

ser findes, som ikke ere enten indfodde eller natura-

liserede, saasom enten ved Borgerskabs Tagelse, kgl.

Sbijenesle eller langvarig Bosiddéise i Rigerne, skal

derom i Rullen gjores Mention.

Formular

til Equipqge- Ruller, saaledes som de skal findes om

Borde, paa Vore Undersaatters Skibe, forend de afseile
^

fra Rheder eller-Havne til noget Sted i Nord- og Vester-

Siien eller videre:
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»Rulle 1756.

ov.er Skibet fores af— drægtig Læster, 30. Juli.

dets Equipage:

Capitain eller Skipper fod i naturali-

serot ved Borgerskabs Tagelse i den

Subre-Cargo fod i Kjcibmand

fad i

Conimis eller Skibs-Skriver fod i

Styrmand eller Styrmænd — — fod i

Baadsmand

Skibsmand

Seilmagere
f(5d i

—

'Kok
og saa fremd. saa mange Officiant^r, som med Skibetfarer.

Navne og Fode-Sted.

' Matroser indfodde: Navne og Fedé-Sted.

Matroser som ikke ere indfodde eller naturaliserede,

men fra neutrale og i Krig begrebne Steder:

Navne og Fode-Sted.

Matroser som ere af de i Krig begrebne Puissan-
E

cers indfødte Undersaatter

:

Navne og Fcide-Sted.

Oplcibere i

samme Forklaring."
Drenge

)

Efter at denne Rulle saaledes omstændelig er for-

fattet og af Capitainen eller Skipperen underskreven,

samt paategnet, paa Stederne i begge Riger uden for

Kjcibenhavn saaledes, nemlig: ^^Præsidenl, Borgemestero

ogRaad (eller: jeg kongei. Majestæts Byfoged) udi

attesterer hermed, at denne ovenstaaende Rulle, efter

for os gjorde behorige Forklaring befindes rigtig; til

Bekræftelse under Stadens Seigl og Raadstue- eller

Byskriverens Underskrift den Aar "

saa kan dernæst paa .samme Rulle anfores den allern.

anbefalede Gontracl og Accord, som saav^l i Freds-

som i Krigstider skal forfattes om Mandskabs Hyre el-

ler Maaneds-Penge, hvis som henhdrer og er besluttet
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1756. til Reisens Begyndelse og Fortsættelse, saml alle .Skibs-

30., Juli. folkenes Pligier imod Redere og Skippere værende
""""^^

Reise, som de med Haands Undertegning forbinde sig

til paa begge Sider at holde og erierkomme, saaledes

som den ved Skipper-Lauget i Kjobenhavn hos Walerschou-

ten befindende Formular nærmere udviser, og Capitai-

nen eller Skipperen, paa hvert Skib, hver Reise skal

. have at forevise Vores Consuls
,

Agenter eller deres

Faclorer paa fremmede Steder, eller og i behovende

Tilfælde for Retterne baade inden- 9g udenlands. —
i 2) Enhver Capitain eller Skipper, som nogen af Vores

til Nord- og Vester - Soen eller videre hen destineret

Skib fcirer, skal for Afseiling med sig om Borde have:

a) Sit Borgerskabs-Brev, fra det Sted hvor han til Bor-

ger er.bleven antagen, b) Gertepartie og Connossement,

naar han er b'efragtet overhovedet, og Connossemen-

ter, naar der er adskilligé Afladere, for alle de Partier

og Vare han indehaver; hvilket Connossement, naar

han er befragtet overhovedet, og Connossementer,

naar der er flere Afladere, skulle som sædvanligt

indeholde Skibets og Gapitainens eller Skipperens Navn,

hvor Skibet hjemmeh(5rer,. paa hvad Sled han Vårene

indtager og skal afseile fra, af hvem han dennem ha-

ver annammet, hvor de skal losses eller leveres, og

hvem samme skal imodtage, Varenes Qvantileter, eller

Fustagiers, Pakkers eller anden Emballages Nummer
og Mærke, samt hvad Fragt deraf skal betales. Hvilke

samtlige -Connossementer Gapitainen eller Skipperen

in triplo underskriver, og deraf eet ved Skibet behol-

'

'der, hvilket ligesaavel som de dvrige tvende Gjenpar-

ter af ham, nemlig Gapitainen eller Skipperen, egen-

hændig skal være underskreven, og findes udi hans

Forvaring om Borde , for Skibel afseiler eller lægger

ud af Havnen, eftersom uunderskreyne Connossemen-

ter for intet agtes eller ansees. c) Skal han ligeledes

være forsynet og om Borde have saadanne attesterede

Bill- og Kjobe-Breve eller Skjoder, som allern. befales
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udi den foregaaende 7*^^ og 8^* Posl. d) Skibets Maale- 1756.

eller Brænde -Brev, de paa visse Steder farende, som 30. Juli.

for Maaling og Brænding ere befriede, alene undtagen.
"

e) De saaledes indrettede Ruller over Skibets Mandskab,

som allern. befales udi dette Heglemerits i
1*^ Post.

f) Saadanne Gertificatzer, som allern. befales at erhverves

og udstedes udi denne Forordnings 1"" og S"*^" samt 3*^'

.og 4'**' Post.^ g) Vores Latinske Sci-Pas, soin efter de

anordnede Certificationei's Tilvejebringelse allern. skal

vorde meddeelt. li) Og endelig de efter rigtig og for-

klarlig Angivende fra Vores Toldkammer eller Told-

Steder erholdte Told- Seddeler, saml 'det Oresundske

Told-Pas, om Skibet ved Udgaaende Sundet passerer.

— 13) Naar nogen af Vores Undersaatter saadanne

Gertificatzer, som foreskreven staaer, hos Ovrigheden

paa behbrige Steder haver forhvervet og udstedt er-

holdet, kunne de.om Vores Sb- Passer udi Vores Dan-

ske Cancellie gjbre allerund. Ansbgning, hvilke Vi den-

nem efter nedenstaaende Formular allern: ville lade

meddele. Og ville Vi, til Lettelse for Vedkommende,

allern. have tilladt, som Vi og hermed tillade, at saa-

vel Uedernes edelige Forklaringer, om deres Andeel
og Eiendorame i Skibene, efter delte Reglements i*'

Post, som Capitainers eller Skippernes aflæggende Eed
efter deu 9*« item Equipage-Rulle.r efter den 11" Post,

som og Geriificatzen selv, maa skrives eller trykkes

paa ustemplet Papir, og dog baade inden og uden Ret-

ten skal ansees ligesaa gyldige, som om de vare skrevne

paa det i Vores Riger og Lande brugelige stemplede

Papir. Og eftersom udi de allern. udgangne Forord-

ninger, om Salarier og Skriver-Penge, ikke findes an-

ordnet hvad i slige Tilfælde for Gertificatzer og Atte-

ster maa tages, og Vi dog allern. ville, at de Trafique-

rende ikke uliwllig maa besværes, eller at paa et Sted

i Provindserne mere tages ^nd paa et andet, saa ville

Vi allern. have det reguleret saaledes^ at for en Ger-

tificatz med tilhbrende Attest om Skipperens Eed, paa
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4756.

30. Juli.

et Skib indtil 50 Læster, ei skal betales mere paa de

Steder, hvor Magistrat er, end i Rdlr., og Ibr et Skib

over 50 Læster IV2 Rdlr., samt for en Attest paa Skjbde,

Biil-Brev, samt Equipage-Rulle, eller deslige, for et Skib

paa 50 Læster 2 Mk., og ibr et Skib over 50 Læster 3

Mk., og paa de Steder, hvor ingen Magistrat men By-

foged eller anden Ovrighed er, en Trediedeel mindre,

Vores kongel. Residentsstad Kjebenhayn undtagen, hvor"

betales en Trediedeel mere.

Formularen til Sci-Passer bliver saaledes:

Nos Fridericus &c. No- Vi Friderich den Femte

tum lestatuinque velimus &c. Gjore vitterligt for alle

omnibus & singulis, qiuibus

hæ Nostræ Salvi Gondu-

ctus Litteræ exhibentur,

quod Subditus Ne-

ster & Givis urbis

humillime Nobis exponi

curaverit, JSavim — —
Lastarum capacem cui no-

men ad se (aliosque

subditos nostros) pertinere,

eique soli propriam, mer-

cibus prohibilis non on-

ustam: seque jam in ep

esse ut istam sub ductu

naucleri — — vel alius

forsan ejus loco substitu-

endi, ex portu ubi

nunc stationem habuerit

in — — aliaque loca,

quemadmodum iter & com-

merciorum ulilitas latura

esset, vel vecturam adin-

venire posset , mitterer.

Quod cum prædictus

subditus Nester jurameato

og enhver, som dette Vo-

res Pas maatte blive fore-

viist; at Vores Un-

dersaat og Borger udi —
— for Os allerund. haver

ladet andrage, at Skibet

kaldet og Læ-

ster drægtigt er hannem

(og andre Vores Under-

saatter) som lovlig Eien-

dom alene tilhcirende, og

ei indehaver forbudne Vare,

samt at han nu har i Sinde

at forsende dette Skib,

forendes af Skipper

eller den som maalle sæt-

les udi sammes Sted, fra

Havn, hvor det nu

er beliggende, til og

andre Steder, ligesom Om-

stændighederne og Hande-

lens Fordeel dertil giver

Leilighed, samt Fragt er

at bekomnje. Og da for-

nævnte Vores Undersaal
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affirmaverit eundetii cum

præfata navi hisce Salvi

conductus Nostri Lilteris

muniendum censuinius. —
Proinde &c.

saadant med Eed

har bekræftet, have Vi

hanneni paa bemeldte Skib

med delle Vores Pas villet

forsyne. Er derfor &c.

1756.

30. Juli.

14) Intet So -Pas maa bruges eller gjelde mere

end for een Reise, fra det Passet erholdes og Skibet

afseigler, og indtil det til' en Havn udi Vores Riger eller

Lande igjen tilbage kommer og losses. Hvorfor til al

Gonfusion og Misbrug, saavelsom Ulempe og Skade,

som Vores Hrafiquerende Undersaatler ellers kunde

hænde, saavidt mueligt at forekomme, Vi allern. ville

og hermed befale, at Vores Undersaader hver Reise, de

i Krigstider imellem SO- Magter, til de fremmede Ste-

der udi Nord- og Vester- Soen, eller videre hen, Qst-

og Vest-Indien samt Guinea med iberegnet, udseiie,

sig med Vores nye So -Passer skulle forsyne, og være

forpligtede, de gamle efter fuldendte Reise udi de De-

• partementer, hvor de samme have annammet, og de

nye S(5ge, at tilbagelevere, forend de noget nyt erliolde.

— ^S) Og paa det at Vores kjære og troe Undersaat-

ter kunne vide, hvad under forbudne eller Contrebande

Vare forstaaes, som ikke maa f5res til de i Krig be-

grebne Puissancers Lande og Steder, efter de imellem

S5-Puissancer indgangne Commerce-Tractater, saa ere

under det Navn af Contrebande eller forbudne Vare

reputerede og forstandne: Krigsvaaben^ Kanoner, Mu-

squetter, Morsere, Pelarder, Romber, Granader, Sou-

cisser, Reegkrandse, Affuiter, Forqueltef, Randelerer,

Kanonkrud, Lunter, Salpeter, Kugler, Piquer, Kaarder,

Stormhætter, Kyrasser, Hellebarder og Javeliner, Pistol-

Hylster, Gehænger, Heste med deres Hestetoi, og alle

andre deslige Slngs Krigsvaaben og Instrumenter, som
ere til Krigs -Rrug. Men de haver ikke begrebne eller

forstaaet under forbudne ejler Cotitrebande Vare de

folgende, hemhg: alle Slags Klæde og alle andre Sor-

ter fabriquerede Vare af Uld, Linned, Silke, Romuld
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^756. eller al anden Malene, alle Sorter Habiter og Alt det,

30. Juli. som ordinairemenl udfordres lil sammes Forfærdigelse.

Guld og S6lv, myntet og umyntet, Tin, Jern, Bly,

Kobber, Messing, Smede-Kul, Hvede og Rug, Byg og

alle andre Sorter Korn-Vare og Belle-Korn, Tobak, alle

Sorter Specerier, saltet og rciget Kjcid, salt Fisk, Ost

og Smc5r, 01, Olie og Viin, Sukker, alle Sorter Salt, og

Provisioner eller Victualier, som tjener til Menneskens

Fede og Underholdning, alle Slags Bomuld, Hamp og

og H(5r, Beeg, Tjære- og Harpix, Tougværk, Cabler, Seil

og Seildug, Ankere og Anker-Stokke, saadanne som det

' end kunde være, Mastei^, Planker, Barkholter, Bjelker

og Sparrer af alle Slags Træ, og alle andre fornodne

Sorter til Skibets Bygning og Reparation. Det ansees

ei heller for Conlrebande, som endnu ikke haver faaet

Form af Instrument eller Rustning lil Krigs Brug til Lands

eller Vands, mindre det som er præpareret eller forar-

beidet til anden Brug. Alle disse* Vare ansees for fri

Kjcibmands Vare, saavel som alle andre, som ikke ere

begrebne og specialiter b,enævnte her oven i denne .

Årticul; saa at de frit kunde fores af Rigernes Under-

saatter, endog lil de i Krig begrebne Puissancers Ste-

der, undtagen til de Steder, som ere beleirede, bloque-

rede og indesluttede eller berendte. — 16) Og som Vi

oyer dette til Vores kjære og troe Undersaatlers Ne-

goties og Skibsfartens Sikkerhed udi Krigstider allern.

udgivne Reglement og Anordning alvorligen vil have

holdet, ikke villende tilstede, at de, som ei ere Vores

virkelige og eedsvorne Undersaatter, sig af det Navn til

Andres Fornærmelse og Besnigelse, maa beljene, men

de, som derimod befindes at handle, uden Anseelse til-

bcirligen ville straffe, saasom de af Vore Undersaatter,

det være sig Redere, Gapitainer eller Skippere, som

befindes at bruge ældere Passer end de anordnede,

enten til de Skibe de ere udstædde paa, eller til an-

dre, eller og understaae sig Vores Passer til andre at

overdrage, eller i anden Maade nogen Underfundighed
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at begaae,' skulle ansees som Vores Mandaters Over- 1756.

trædere og haardelii;en straffes. Ovrigheden, som imod 30. Juli.

disse Artiklers Indhold og Bydende nogen Certificatz

eller Attester udstede, skulle betale i Straf, efter Om-

stændighederne og Skibets Storlighed, fdrste .Gang 1 å-

200 Rdlr., anden GAig dobbelt og tr«die Gang ikkp

alene miste deres Bestilling, men endog efter .Omstæn-

dighederne ansees og straffes paa Ære og Boeslod.

Ligesom Vi' ^g allern. ville og hermed befale Capitainer,

Skippere og andre Officianter, som med Vores Under

saatters Skibe fare, at de skulle opf(3re sig hoflig, og

ikke gjenstridige imod de udi Krig begrebne Puissan-

cers Armateurer, Krydsere .og Gommis-Farere , som

dennem renconlrere og deres Passer og Beyiser see og

examinere ville ; hvilke de Skibets Documenter fore-

vise og alting vel beskedentlig betyde skulle, ingen-

lunde sættende stg til Modværge, af hvad Aarsag det

være kunde, men forlade sig paa deres Uskyldighed

udi Collation med nogen af de i Krig begrebne Puis-

sancers Undersaatter, og paa de imellem Os og de

stridende Magter skiltede Tractater og Foreninger. End
r

.
i^indre maa de begaae den skammelige og suspecte

'Gjerning, naar de af Armateurer, Krydsere, Gommis-

Farere eller G'apere anraabes, eller om Borde lægges,

at kaste nogen Papirer eller Brevskaber over Borde,

hvilket ansees for at medfore Skib og Godses Forliis,

men de skulle lade alting blive tilstede og naar paa-

avskes producere. Saa ville' Vi ingenlunde paatvivle,

ilt andre Puissancer, cndskjondt de i Krig kunde være

l^egreben, eft.er de imellem Os og enhver af dennem
oprettede Ti'actater, samt Neutralitets Ret, ikke alene
lader Vores kjære og troe Undersaatter overalt nyde
en fredehg og ubehindret Handel og Sbfart, og til den
Ende slrængeligen og alvorligen anbefaler deres Krigs-

skibe, Armateurer, Krydsere og Gommis-Farere, og i

Almindelighed alle deres Underdaner, ei at tilfdie Vores

Undersaatter nogen Hinder eller Forurettelse, langt

ili. B. yi
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.1756. mindre nogen Overlagt mod dennom forcive, fielst Vi

^0^'juli
^^^'^'^^O'^ ^^^^ PS ^'nhver, som Vores Und ersaatter nogen

Forseelse lovligen kan overbevise, alt hvad rel og bil-

ligt er .ville lade vederfare. Hvorefter alle og enhvér

Vedkommende, saavel Vores oclroyerede Compagnier

som alle andre -Vores Undersaatter, sig allerund. haver

at rette og forholde. Thi byde Vi hermed og . befale

,
, allern. Vores Vice-Statholder udi vort Rige Norge, Gre-

ver, Sliftsbefalingsmænd, Friherrer, Ober-JPræsident og

Præsidenter, Borgemestere og Raad, Byfogder, Toldere,

Toldforpagtere og alle andre Vedkommende, som denne

Vores allern. Anordning og Reglement under Vores

General-Landets-Oecononaie og Gommerce-Gollegii Seigl

tilskikket vorder, at de den paa behbrige Steder til

Alles Efterretning "strax lader læse og forkynde, og siden

derover alvorligen holder. Givet paa Vort Slot Fredens-

bore den 30. Julii Anno 1756.
V >

%

16. August.
Kongelig Resolution ang. Tilforsel af fremmed

Rug til Island. Fredensborg 16. August 1756.
— 1 Anledning af Andragende fra Conipagniet, da Prisen .1

Danmark var stegen til Ifi— 18 Mk. pr. Tonde, os. i Henhold

til Octroyens § 3 (Forest. 9. August). — Rent;ek. Norske

Relat. og. ResoI. Prot. 37, Mr. 89^

1 Henseende til den Priis, hvorudi indenlandsk

Rug er stegen, og efter det islandske Compagnies Oc-

troy, bliver samme Gompagnie allern. tilladt, 6 a 8000

Tonder fremmed, dog gammel Ru^, til næstkommende

Aars Udredning for Island, fri al indiore. Fredensborg

Slot den 16. Augusti 1756. .

J

27. septbr. KoDgelig Resolution ang. Forsendelse af Meel

til Island. Fredensboi;g 27. Septembr. 1756.

— 1 Anledning af de fra Embedsmændene i Island med Hol-

mens Skib indsendte Beretninj;er, ,at Landets Tilstand var i

hoi Grad fortvivlet, du nogle Hundrede Mennesker baade for

Sonden, og Norden vare omkomne af Hunger, og andre, der-
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ibliindt nogle Præster, maattet forlade deres Ganrde ; dette til- 4756.

rei^ne de tildeels mislykket HoavUng og Fislserie, samt den —
gronlaiidske Is, der i Juli Maaned laa ved Nordlandet; men Septbr.

ogsaa mangelfuld Forsyning fra Compngniets Side , der ikke

vilde tiltore mere Meel end sædvanlig, og ikke elterlade nogen

fisk. Da Compagniet fremdeles undslog sig ior at sende Meel,

liavde Rentek. givet Ordre til at lage 2000 Tdnder Rug af

Magazinerne i Khavn, lade dem formale og fragte 2 Skibe til

deres /snarest mulige Forsendelse til Island (Forest. 11. Sep-

tenibr.) - Rentek, Norske Relat. og Resol. Prot. 37, Nr. 10.1.

Det er efter foranforte Omstændigheder, og i Heu-

seeade til den fra Island indberettede Mangel og Nftd,
'

vel, at Vores Rentekammer allerede har besbrgei, at

de 2000 Tonder Rug af Provianlgaarden er modtaget,

og det deraf formalende Meel, saasnart mueligt er, ved

tvende befragtede Skibe til Landet vorder afsendt'.

Og som Vi allern. dermed ville komme den trængende

Almue i r»{5dsfald til Hjelp, saa kan Melet ved Ankom-

sten til Landet oplægges, og til de meest Trængende,

saaledes som Fornodenheden dét raaatle udfordre, ud-

deles, efter den Anstalt som Kammeret derom nærmere

haver at fciie. Fredensborg Slot den 27. Septembr.

'

1756.

Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau,

ang. Horstrafs Formildelse til Vand og Brod.TTl^
Christiansborg 18. Februar 1757. — Norske Tegn.

XXXVI, 29^-30.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Os er aller

"nd. bleven refereret en fra Joen Joensen fra Barde
^itrands Syssel paa Vort Land Island indkommen Memo-
rial, hvorudi han allerund. haver anholdet, at, som han

formedelst begangen Hor med en ledig Qvindesperson

') I Virkeligheden syaes kun Meel af 1380 Toatler Hug at

være blevet sendt til Island (Rentek. (si. og Færo. Copieh.

Litr. Nr. 809).

17
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i 757. har gjort sig skyWig udi saadan Straf, hvorefter han

"""T^i^-^bor romme del Syssel hvorudi han sig har opholdet,
i. tebr. ^ i >.

Vi af sær konsel. Naade .hannem derfor ville forskaane.

Thi give Vi dig herpaa tilkjende, al, da den Qonstitu-

erede Amtmand paa bemeldte Island, udi allerund.

Vedtegning paa Anscigningen, har berettet, at Suppli-

canten med siri Sysselmands Attest har beviist, at han

for det (ivrige har fcirt et skikkeligt Levnet, i hvilken

Anledning du udi din herover indhentede allerund. Er-

klæring haver og indslilt Supplicantens allerund. Begje-

ring til Vores Naade, endskjondt, siden Supplicanten.

melder, at han formedelst Hor med et ledigt Qvind-

menneske skal romme Sysselet, det formodes at maa

være det 4*** Leiermaal han har begaaet, i hvilket Til-

fælde han, saavel efter Stor-Dommen som Forordn, af

3.* Juni 1746 skulde r(3mme Sysselet, Vi, af sær kongl.

Naade, ville have formildet Straffen for Supplicanten,

for hans begaaede Leiermaals-Forseelse, derhen, at han

for at romme Sysselet maa være befriet, imod at han

vorder hensal under Arrest paa Vand og Brod udi 14

Dage. Derefter du dig allerund. kanst vide at rette,

og Vedkommende anbefale at Straffen saaledes afSup-

plicanten vorder fuldbyrdet. Dermed &c. Christians-

borg Slot den 18. Februarii 1757.
j

18. Febr. Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau,

ang. Hospitalernes Tilstand og Bestyrelse. Chri-

stiansborg 18. Februar 1757. — Norske Tegn.

XXXVI, 28-29. Fogtm. V. 2, UiO— i6l ; Uddr. i i\ Pélurss.

Hist. Eccl; Isl. S. '92—93. •

4

Frederik den Femle &c. V. S. B. T. I Anledning

; af den om Hospitalerne paa Vort Land Island under

27. Maji 174C udgangne allern. Anordning, haver Os

elsket. Herr Finnur Jonsen &c. og Herr Gisle Mag-

nussen &c., med flere Inspecteurer over Hospitalerne

paa bemeldte Island, udi Memorial til Os af 22. Julii i
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næstafvigte Aar alferund. proponeret, som øogel de 1757.

ansee at være, efter Hospitaleraes Omstændigheder, 18. Febr.

endnu at reglere , efterskrevne tvende Poster: 1) at,

som forbemcldte Hospitaler paa adskillige Steder, be-

synderlig i Norder- og Scinder- Fjerdingerne af Landet,

skal være geraadne i Fattigdora og Pengemangel, som

fornemmelig skal være at tilskrive de haarde Aaringef

og Fiskeriets. Aftagelse paa samme Steder, saa at de

ikke længer skal kunne subsistere eller bekoste de

syge Lemmers Underholdning uden Hjelp, da andre

derimod skal være bedre forsynede, saasom de, for-

uden de ordinaire Bekostninger, skal kunne oplægge

Noget til at foroge Gassen med, om Vi ikke da allern.

ville tillade, at for alle fire Hospitaler maatte være en .

fæ.lles Gasse under de fornemste Inspccteurers Direction

og Opsigt, for derved at ligne de Syges og Fattiges

Underholdning imellem Hospitalerne over hele Landet;

og 2) at, siden vederhæftige Mænd ikke alletider skal

være at faae til Forstanderskabet for et eller andel

Hospital paa de Gonditioaer, som udi Anordningen er

fastsat, fordi de paa vissb Steder ikke kan finde deres

t^Ggning derved: Vi da allern. ville bevilge, at Inspec-

teurerne
i fornodne Tilfælde, med fælles Eaad og Sam-

tykke, maatte accordere Hospitals -Forstanderne nogle

smaae Fordele til, ligesom Tidens Leilighed maatte ud-
kræve, paa det de kunde findes desto villigere saadan
Onus sig al paatage, at Hospitalerne ikke skulle blive

ruinerede eller reent (ide af Mangel af dygtige Opsid-
dere. — Men, som Vi af den fra dig herover indhcn-
tede Erklæring have fornummen, at du foi'mener, at

(let ville blive et og det samme, enten der for alle 4

Hospitaler blev en fælles Gasse, eller at de, efter den
af den conslituere'de Amtmand, Laugmand Gislésen, udi

hans paa bemeldte Inspecteurers Memorial giviie Paa-
,

*egnjng, gjorte Proposition, blev samlede, saaledes at

Norder- og Vesterlandets Hospitaler skulde have en
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4757. Cassa sammen, og Sonder- og Oslerlandel en anden,

T^^ITT^' saasom Fbleerne ville blive de samme, enten den er
lo. reor. '

en fælles Cassa for alle 4 Hospitaler, eller lo og to

Gasser combineres. — Altsaa, siden Vi holde betæn-

keligt at gjore nogen Forandring udi den om Hospita-

lernes Gasser gjorle Anordning, især siden det ikke

sees, hvad Nytte det kan fore med sig, give Vi dig

hermed lilkjende, at Vi, efter slig Beskafl'enhed, samt

efter bemeldte din Erklæring, allern. have funden for

godt, at det med Hospitals - Gasserne paa forbemeldte

^
Island skal forblive herefter som hidindtil, nemlig, at

ethvert Hospitals Cassa skal bhve separat for vsig selv,

dog maa de Hospitaler, som haver- Beholdning i Gas-

sen, komme de andre Hospitaler, som maatte trænge,

til Hjelp med Laan, uden Renler, indtil de saaledes

trængende Hospitaler, hvis Tilstand dependerer af Fi-

skeriet, kommer i Stand igjen, samme ai kunne erstatte.

— Og anlangende de Fordele, som Inspecteurerne an-

holder om at maatte accordere Hospitals-Forstanderne,

da, siden forbemeldte allern. Anordning af 27. Maji

1746, dens i"" §, tilholder, at Inspecteurerne skal slutte

tydelig Gohlract med Hospitals-Forstanderne, saayel om

Gaardenes Afgift og Vedligeholdelse, som om de Sy-

ges Underholdning, med -videre, og derved altsaa gives

Inspecteurerne Frihed al acc6rdere Forstanderne saa-

danneVilkaar, som de finde at være Hospitalets Bedste,

og de fpr Gud og Os agte at staae til Ansvar for: saa

ville Vi allern: at det derved skal have sit Forblivende.

Derefter du dig allerund. haver at rette, og de Vedkom-

mende Sligt til allerund. Efterretning al tilkjendegive.

^
Befalendes &c. Christiansborg Slot den 18. Februarii

1757.

O'

18. Febr. Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau

og Biskop Finnur Jonsson
5

ang. Reduction af

1
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Kalfafell Kirkes Qvilder. Christiansborg 18. ns?.

Februar 1757. — Norske Tega. XXXVI, 25'"-26.

Frederik den Femte &c. V. 'S. B. T. Udi indkom-

' nien Memorial haver Herr Jon Bergsson, Provst i Vester-

Delen af Schaftefjelds Syssel og Præst til Kalfefelds^

Menighed paa Vort Land Island , for Os allerund. an-

draget, hvorledes hans Præstegaard, formedelst et Jord-

Ildbrud, som skal have begyndt den 17. Octobr. 1755

og en tidlang vedvaret, er næsten ruineret af Aske og

Sand, saa og sex Kirke -Qvilder, formedelst Mangel af

Foder, ere bortdode, hvilke, af dertil af Sysselmanden be-

. skikkede uvillige Dannemænd, ere blevne vurderede alle

til 2 Rd. 2 Mk. 6 Sk. — anholdende derhos allerund., at

han, som en ruineret Mand, maatte allern. befries for

al betale disse sex bortdode Kirke-Qvilder hoiere, end .

som de ere vurderede for, efterdi de ikke af nogen

hans Forsommelse ere bortdode. Thi give Vi eder

hermed iilkjende, at Vi, efter saadan bemeldte Jon

Bergssons allerund. gjorte Ansogning, og saavel din,

Biskop Jonsson, paa hans Memorial givne Paategning,

som din, Kammerherre Grev Rantzau,^ derover indheri-

•^de allerund; Erklæring, allern. have bevilget, at han

være befriet for at betale disse sex bortdode

Kirke-Qvilder hciiere, end som de, som forbemeldt, ere

taxerede for. Derefter I eder allerund. kan vide at

j:'ette, og Vedkommende Shgt til Efterretning at lade

kundftjore. Befalendes &c.' Christiansborg Slot den

18. Februarii 1757. ,

^

H

Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau 18. Febr.

Biskop Finnur Jonsson, ang. Ydelse til Kir-

ten paa Hol i Bolungarvig. Christiansborg 18.

Februar 1757. — Norske Tegn. XXXVI, 26*'-27.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Ved Memorial

') d. e. Kalfafell å Sihu eller i FIjétshverfi

.
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1757. til Os af den 16. Julii a. p. haver Erland Olafsson,

18. Febr. Sysselmand i Isefjords Syssel udi Skalholts Stift paa '

Vort Land Island, a|ierund. ladet andrage, hvorledes

Kirken paa Hool udi Bolungerviig, hvis Opsyn og Intra-

der til dens Vedligeholdelse ham er anbetroet, skal

være af saa slet Beskaffenhed og saa hden af Bygning,

at den ikkun om Son- og Hellige-Dage kan rumme de

til Kirken egentlig horende og i Sognet bosiddende

Folk, saa at de fleste der ved Stedet i Fiske-Tiden sig

opholdende fremmede Søfolk, eller de rette Menighedens

Lemmer, enten, maa staae udenfor Ddren, eller være

hinanden til Trængsel og Uleilighed, som ofte skal for-

aarsage Bulder, Stciien og anden Uordentlighed under

Prædiken, og derfor beretter, at være nødvendig, at

Kirken blev bygt saa stor, at den i det mindste kunde,

tillige med Menigheden, rumme den halve Deel af Sci-

folkene, — Men, da samme Kirke ikke skal have de

dertil behdvende Indkomster, saa haver Iran derhos

allerund. været begjerende, at der, til denne Kirkes

storre Bygning, maatte af enhver Fiske -L5t, som de

fremmede. Sofolk tage, og af Baader og Fiske-Redskab
- _

gives 1 Fiske-Tiden, som roe ved Kalfedal, i Bolunger-

vig og Skaulevig, aarlig gives een Fisk til Kirkens

Bygning og Vedligeholdelse, da han fjDrraener, at Kirken

inden faa Aar, formedelst saadant Tilskud og de sæd-

vanlige Kirke -Tienders Erlæggelse, kunde, bygges saa

stor som den behoves. Thi give Vi eder hermed til-

kjende, at Vi, i Anledning af saadan gllerund. gjorte

Ansogning og Begjering, samt efter den fra dig. Kam-

merherre Greve Rantzau, herover indhentede Erklæring,

allern. have bevilget, at forbem**^' Sysselmand Erland

Olafsson maa opbære een Fisk, ^om er 2 Sk. Danske,

af hver af de sig der opholdende fremmede Sofolk,

som fiske et Hundrede Fiske paa sin Lod, hvad enten

det da er imellem 4. Februarii og 12. Maji, eller imel-

lem 12. Maji og Medio Julii; hvorimod bemeldte Syssel-

mand skal være forpligtet strax og forud at bygge
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Kirken saa stor, som den behSves, da du, Biskop Jons- 1757.

son, skal have Indseende med, at Kirkens Bygning saa-

ledes strax bliver extenderet; ligesom og du. Kammer-

herre Greve Ranlzau, ogsaa haver m^ed Skibene til

Foraarel al give Præsterne til Hvalnes og Utschale Kir-

ker, som under 1. Decembris 1752 allern. er forundt •

en lige sagdan Bevilling til forskrevne tvende Kirkers

Udvidelse, behovende Erindringj til sammes allerund.

Efterlevelse. Derefter 1 eder allerund. haver at rette,

og Vedkommende Sligt ti! Efterretning at tilkjendegive.

Befalendes &c. Christiansborg -Slot den 18. Februarii

Anno 1757.

Bevilling paa Indsamling af en CoUect til is Marts.

Holum Bispestols og Skoles Vedligeholdelse.

Christiansborg 18. Marts 1757. — Sieil. Reg. 65,
_

P. Péturssons Hist. Eccl. Isl. S. 494, Anm. 202.

Vi Frederik den Fenrite &c. G. A. V., at eftersom

for Os aller.und. er bleven andraget, hvorledes begge Bispe-

stolene paa Vort I.and .Island have taget stort Tab. ved

'de det ganske Land siden 1754- overgangne vanskelige

og haarde Aar, saa at deres meste Jordegods er bleven

ruinered, det levende Inventarium af Qvæg, tillige med

Qvilderne, uddod, og Bdnderne saa forarmede, at de •

-

ei formaaer at betale deres Landskyld, til storste Skade

og Hinder udi de adskiUige foiede Foranstaltninger,

saavel for de latinske Skoler som andre publique Ting,

men især Holum Bispestol, som udi forrige Aars Vinter

havde lidt meget, nu al trues med aldeles Undergang,

deels formedelst Isen udi afvigte Aar havde hindret

Fiskeriet i hele Stiftet, deels da den langvarige Kulde

havde foraarsaget Mangel paa Græs og Hobjering,

hvorover de faa overblevne Creature ere bortddde, samt

mange af Jndbyggerne have lidt yderste Trang og Nod

for Livs Ophold; da, paa det at denne saalidit og mest

.trængende Bispestol kunde nogenledes igjen vorde sat

-
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1767. istand, og befries fra l'orestaaende Odclæggelse, have

.c'^'T'T foruden den Hielp og Undsætning, Yi selv allern.

niaalte vorde betænkte paa at lade Vort Land Island i

Alnnndelighed vederfare, allern. funden for godt at

anordne og bevilge, som Vi og hermed anordne

og bevilge, at der, til Hjelp for bemeldte Holum

Bispestol og Skole, samt derVed værende Indretninger,

maa, saavel udi Vores kongelige Besidentsstad Kjoben-

havn og Christianshavn, som og i alle andre Kjobslæder

udi begge Vore Biger Danmark og Norge, udi Husene

ombæres GoJlect- Boger , for derved at indsamle hvad

Enhver, efter Stand og Vilkaar, til dette saa gudelige

som nyttige Brug, af en christelig Medlidenhed, maatte

- finde for godt at ville forunde og give. Til hvilken Ende

Vi og allern. ville have anbefalet, at de i saa Maade

indrettende Collcct-Boger skulle paa ethvert Sted om-
' bæres af anseelige og agtede Borgermænd, samt udi

bemeldte Vores kongelig Besidentsstad Kjobenhavn og

Christianshavn af Os elskelige Vores Ober- Præsident,

Borgemestere og Baad sammesteds, og i de .
andre

Stifter udi begge Biger af hver Stifts Stiftbefalingsmaad

og Biskop, for de ombæres. være igjennem.dragne,

numererede og forseglede, paa det Enhver, som der-

med besøgendes vorder, derudi kunde tegne, hvad de

til ommeldte gudelige Brug have skjenket og givet. —
Hvorefter alle og enhver Vedkomnjende sig allerund.

kunde vide al rette, ei,gjbrende herudinden Hinder

eller Forfang i nogen Maade, under Vor Hyldest bg Naade.

Givet &c. Christiansborg Slot den 18. Marlii 1757.

18. Marts. ReskHpt Hl Stiftbefalingsmanden og Bi-

skoppen i Siællands Stift
,

ang. Collect for

Holum Bispestol og Skole. Christiansborg 18.

Marts 1757. — Siell. Tegn. LXXXI, ur.i^— 1U5.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Da Os af

allerund. Forestilling fra Vores General-Kirke-Inspectiotis-
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Gollegio er bleven foredragel, hvorledes d.ennem af ad- 1757. .

skillige Vores baade geistlige og verdslige Betjentere 18. Marts,

skal være tilnieldel, al, som begge Bispestole paa Vort

Larid Island, Skalholt og Holum, ved de Landet i Al-

niindelighed overgangne haarde Aaringer efter hinanden,

•og især ved forrige Aars usædvanlig strænge Vinter,

have taget stor Skade paa tilliggende Jordegods, som

skal være bleven ruineret, med mere, hvorudover alle

publique Anstalter, og især Cathedral- Skoirerne, som

ældgamle Seminaria Ecclesiastica, er bleven tilfoiet næ-

sten ubodehg Tab, saa og i Særdeleshed bemeldte

Holum Stifl nu at trues med total Odelæggelse, idet at

Isen, som endnu udi Julii Maaned afvigte Aar havde

bedækket det hele Nordreland, har hindret Fiskeriel

i det ganske Stift, og den langvarige Kulde tillige

foraarsaget Mangel paa Græsgang og Foder, saa at

Creaturerne ere bortdode, og mange Menneskef satte

udi yderste N6d og Trang for Livs-Ophold
;
og Vi, paa

del bem*" Holum Stift for det forste kunde reddes fra

sin forestaaende Undergang, samt, forsaavidt muligt,

igjen nogenledes vorde sat istand, have allern. funden

for godt at bevilge og tillade, at der til den Ende,

saavel udi Vores kongelige Besidenlsstad Kjobenhavn og

Christianshavn, som og ellers udi alle andre Kjbbstæder

udi begge Vore Riger Danmark og Norge, maa i Husene

onibæres Gollectboger, for at indsamle hvad Enhver

(p delte gudelige Brug ville meddele: saa tilsende Vi

eder nu herhos samme Vores allern. Bevilling in Origi-

nali, og er derhos Vores allern. Villie og Befaling, at

. 1 ft5ier den Anstalt, al de derefter fornodne Collect-

bciger paa den • indsamjende Collects Bekostning- vorder:

indrettede, og, naar de af eder ere blevne igjcnnem-

dragne, numereredé og forseglede, at de af tvende an- '

seeljge og agtede Borgere, som du, Gehcimoraad Scheel,

dertil paa ethvert Sled haver at anordne, udi samtlige

Kj(ibstæder udi det eder allern. anfortroede Stift overall

i Husene vorder ombaaren til Alle og Enhver, som ville
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1757. komme delte gudelige Brug. til H^'elp med nogen Gave,

18. hvilken de udi CoIIecl-Bogerne ville indskrive eller

^ lade antegne, da de i saa Maade indkommende Penge

uden Ophold skal imodlages af hver Kjobstæds Magi-

stral^ Byfoged, eller hvemsomhelst I finde for godt

dertil al udnævne, som Pengene fra ethvert Sted Ul

eder strax haver at indsende; hvorefter du, Biskop

Harboe,' den ganske indsamlede Gollect saavel fra Sjel-

lands Stift,- som og ellers af bemeldte Vores kongelige

'Residentsstad Kj5benhavn, samt fra civrige Stifter udi

Yore Riger Danmark og Norge, som den efterhaandea

fra ethvert Stift kunde indkomme, med derhos fttlgende

Gollect- Boger, haver at imodtage og derfore quittere,

hvorom Vi ligeledes under denne Dags Dato have ladet

samtlige Sliftbefalingsmænd og Biskopper, samt Vores

Ober-Præsident, Borgemesiere og Raad i meerbemeldte

Kjobenhavn rescriberc. Udi Ovrigt haver du, Biskop

Harboe, Tid efter anden, naar Indsamlingen saaledes

fra el eller flere Stifter dig er tilstillet, det da udi Vores

General-Kirke-lnspeclidtis-Gollegio al anmelde, paa det

samme derefter kunde foranstalte^ hvortil Pengene til

bedste Nytte for ommeldte trængende Stift paa Vort

Land Island kunde anvendes. Dermed &c. Ghrislians-

borg Slot den 18. Martii 1757^

P s. D. ere emanerede Reskripter til alle Stiftbefalingsmænd

og Biskopper i Danmyrk og Norge, af lignende Indhold,

hvorved Copie af Bevillingen oversendes, Colleclbogor be-

fales indrettede og ombaarne af to af hver Stiftbefalings-

inand udnævnte anseelii;e og agtede Borgere, og det ind-

samlede Belob indsendt til Biskop Harboe tillige med

CollectbOi^erne, mod luins Qvittering (Siell. Tegn. LXXXI,

105— lOG); fremdeles er under s. D. udgaaet Reskript

af samme Indhold til Overpræsident, Borgemesiere og Raad

i Kjobenhavn, ang, Indsamlingea i Ivjobeahavn og Chri-

stianshavn (Siell. Tegn. sst. lOT— 108J saml General-

Kirke-Inspections-Coliegium ved Ueskr. af s. D. tilstillede

Gjenparter af de emanerede Reskripter (Siell. Tega.
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Kongelig Resolution ang. Salair til Præsten 1 7^7.

for Gufunes Hospital. Christiansborg 29. Marts 29^Marts.

1757. — I Anledning af Andragende fra Sognepræsten tii

Mosfell og Gufunes, Bodvar Hognason, om Erstatning for at

de paa Gufunes forhen værende T Qvilder «for lang Tid siden

vare blevne formindskede tii tvende, uden at der vides paa

hvad Maade de ovrige 5 derfra er afgaaet», og at han frem-

deles havde mistet Indkomsten af de to tilbageværende Qvilder

siden Hospitalet var flyttet fra Vido til Gufunes, samt tillige

Tiender, Ho-Tolde og Uags-Arh^ide afOpsidderne paa Gufunes

.og Eidi, der vare fritagne for disse Ydelser. Amtmanden an-

slaaer Indtægten af de 2 Qvilder og Ydelserne til 4 Rd. aarlig.

Stiftamtmanden mente, at Erstatning for de 5 Qvilder, som

vare frakomne for over 100 Aar siden, ikke kunde gives (Fo-

restill. 21. Marts ITjT). — lleiitek. Norske llelat. og Resol.

Prot. 38, Nr. 35.
,

•

For de fem Qvilder, som for saa lang Tid siden,

forend Hospiialels Forflotteise til Gufenes, fra denne

Jord er afgaaet, kan Siipplicanten, Præsten Hbgnesen,

ingen Erstatning tilkomme; men for den ovrige anforte

Afgang udi Kaldets Indkomster ville Vi allern., fra den

Tid Hospitalet blev did Obttet, forunde hannem aarlig

2 Rd, Species, som af Islands Jordebogs Indkomster

godtgjores. Christiansborg Slot den 29. Martii 4757.
r

r

•

Rentekammer-Skrivelse til constitueret Amt- 19. Aprii.

mand, Laugmand Magnus Gislason, ang. Laod-

thingsskriverens Lon. Khavn 19. April 1757.
~ Publiceret paa Althingel 1757 o.^ indfort i AlthiiigsLiogen

A. j\r. 2; llentek. Isl. og Færo. Copieb. Litr. iM, Nr. 59.

i-andsthingsskriver Sivert Sivertsen haver allerund.

ansogt, af Guldbriuge og Vestmannoe Sysseler, ligesom

sst. 10&); Geheimeraad og Over-Hofmester ved Soro-Aca-

demie, (Jarl Juel, er under 2^. Marts s. A. tilskrevet af

Over-Secreiairen om samme Gjeiistand og tilsendt én Collect-

Bog (Ober-Secretererens Brevb. 1757, Nr- 104,.S. lGG-168).
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1757. af de andre Sysseler, Klostere og Ombudde, al nyde

19. April, den ham tillagde Landsthingsskriverlon
,

og at samme
"^"^^

af Laudfogden maatte oppebærge.s og derefter til han-

nem betales. Da, som den indsendte Gopie af en

koiigelig Anordning, dat. ^27'** Maji 1638 \ bevilger Lands-

thihgsskriveren den anforte Gontingent af hver Syssel-

mand, Klosterholder og Ombudsmand, uden atexcipere.

derfra enten Guldbringe Syssel eller Vestmaan5e, saa
I

bliver og af samme, ligesom af andre, herefter at svare,

hvorfore Herr I^augmand og anmodes, bemeldte Anord-

ning til Alles Efterretning paa behorige Steder at lade

bekjendtgjore, eftersom dens Fornyelse eragies ufor-

noden, da det ikke findes, at den nogen Tid er bleven

tilsidesat. Og da Landfoged Schule Magnusen er bleven

beordret, Landsthingsskriverens ConUngent herefter at

oppebærge og til ham urider eet betale, som videre af

indlagde Gopie erfares: saa ville Herr Laugmand samme

for Supplicanten tiikjendegive. Vi forblive &c. Rente-

kammeret den 19. -April 1757'^.

') denne saakaldte Anordning er Resol. 28. April 1G38 § 12

(see 1. li, S. 221—222).

^) s. 1). Skrivelse til Laudfoged Skule Magnusson, hvorved

han beordres til at indcissere LandstliingssUriverlonrieii af

alle Sysseler, aVVestmnnnoe og Guldbringe Syssel ligesom

de ovrige, og tidhetale den nævnte Embedsmand dét sam-

lede Belob (Copieb. Litr. Nr. 00;. I Anledning af disse

Skrivelser er § 12 at' Christian den Fjerdes «U«vSOlution

paa adskillige Poregivelser aitg. Islaudw af 28. April Itii^B

publiceret og indfort i Althingsbogen IToT Wr 2, son) en

særegen Anordning (dog ikke uden Feil i ronnel Hen-

seende, hvoraf med S.indsynli,i;lied kan sluttes, at man

selv hav tilsat Anordninf;s-Kormenl med Datum (^Kolding-

hus 27. Maji — Ved Amtmand Magnus Gislasons

«Missive» til Laugmænd og Sysselmænd 18. Juli 1757,

indfort i Altliingsb. s. A. Nr. 30. 3, er Rentekammerets

Ordre om Landsthingsskrivertdnnen paa ny gjenlaget, og

der med Paaberaabelse af uCbrislian den Fjerdes Anord-

ning af 1638, 27. Maji, dens 12** Artic«, Bydende«.

1
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Rentekammer- Skrivelse til Landfoged Skuli ^757.

Magnusson, ang. Mandtalsfiskenes Erlæggelse. 19. April.

Khavn 19. April 1757. — Publiceret ved Amtmand

Magnus Gislasons «i\Jissive') til Laugmænd og Sysselmænd,

trykt i Aithincsb. 1T5T, Nr. 30. § 3; Reutek. Isl. og Fær.

Copieb. Litr. iVl, Nr. 71.

Ved Skrivelse af 19. Decbr. 1755 haver Han til

os indsendt Mandtalsbogen for Guldbriage Syssel Anno

1755, og begjert, at den samme Åar brugte Indsam- \

lingsmaade med Hans Maj*' Mandtalsfisk maatte foran-

stalles fremdeles at vedblive, saaledes, at samme ihden

Retten examineres og derefter, lillige med hvis Hans

Maj*' Bonder og ovrige Indbyggere tilfalder at betale,

lidi vedkommende Handels Havn indleveres; da, som

den constituerede Amtmand, Laugmand Magnus Gisle-

sen, udi Skrivelse af !25. Augusti 1756 tilmelder os, at

han ikke finder noget imod den gjorde Forestillings at

erindre: at hver Bonde udi Guldbringe Syssel ^ af de

Baade, der holdes til Soes paa hans egen eller Leie-

Grund, indsamler de Mandtalsfiske , som Fiskerne til

Hans Maj* bor betale; men til ydermere Rigtighed dog

eragter, at hver Bonde aarlig ved Fisketidens Slutning

til Hen- Landfoged indgiver Fortegnelse paa alle Fiske-

baadene, som paa hans Grund har været til Scies, samt

hveni derpaa har været Formænd og Fiskere, og hvor

enhver af dem hjemme horer, at ikke noget udi de

kongelige Rettigheder skulde afgaae: — saa ville Han

derefter Hans Maj*' Mandtalsfiske besorgc indsamlet og

til Indtægt beregnet, og paatvivles ikke, at Han jo an-

vender al Omsorg, at den kongelig Gassa rigtig er-

holder hvis i saa Maade bcir erlægges, uden at derved

nogen Afgang skulde forelobe. Vi forblive &c. Rente-

kammeret den 19. April 1757.
, E

W

t

Rentekammer-Skrivelse til constit. Amtmand, 26. Aprii.

Laugmand Magnus Gislason, ang. OppeborseleQ
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<7S7. af de kongelige Afgifter. Khavn 26. April 1757.

26 April f*ubiiceret [nxa Althiiiget ved Amlni:indens «iV]issive» af IS.

Juli n.jT {Althingsb. s. A Nr. 30. 3, S 4j; Reritek. Is|. og

Færo. Copieb. Litr M, Nr. 83.

Som vi, i Anledning af Hans Skrivelse af 20. Sep-

tembr. 1756, under 1. Martii sidsll. have tilskrevet Di-

recteurerne for det islandske Gompagnie, at iilholde

deres farende Kjobmænd paa de Havne, hvor kongelige

Afgifter udi visse Sorter Vare indleveres, at de, forend-

Compagniets Gjeld, bor afskrive den kongelige Afgift af

det, som enhver Betjent udi de accordei'ede Sorter le-

,verer, og derfore slraxen meddele Vedkommende Qvit-

tering: saa ville Herr Laugmand paa forestaaende Lands-

thing betyde de kongelige Betjentere ved Varenes

Levering forucj for Kjobmændene at tilkjendegive, al

deslige Vare ere kongelige Afgifter, paa det skimme

ikke ellers skulle blive usikker eller derom Disputer

forefalde. Og da vi desuden undor hujus, i Hen-

seende til Restancernes Tiltagelse udi Guldbringe Syssel

' have tilskrevet bemeldte Directeurer ved Kjobmanden

nbie at iagttage den kongelige allern. Anordning af 23.

April 1596, ikke at handle med Bønderne for end de

have betalt deres Landskyld og anden Rettighed, ville

vi Hcrr Laugmand Sligt til Efterretning formelde. Vi

forblive &c. Rentekammeret den 26. April 1757.

29. April Reskript til Commissarierne^ ved Bispesto-

lenes Separation, ang. Bestyrelsen af Bispesto-

lenes Oeconomie, m. m. Fredensborg 29. April

1757. — Norske Tegn. XXXVI, S2 -83.

Frederik den Femte &c. V. G. T. Under 23. Maji

4755 have Vi allern. befalet eder, som Commissarier,

at undersflge og specificere baade Skalholt og Holum

) De beskikkede CommissarierslNavne ere anforle ved Reskr.

23. Mai 1755.
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Bispestole paa Vorl Land Island, deres Indkomster, af 1757.

hvad Slags de ogsaa maalle være., og indrette eders 29. April.

Hoved-Oieinærke derhen, hvorledes fra Bispestolen og

Bispens Forretninger kunde separeres alt det, som kan

ansees for at henhore til Oeconoraien, og som Bispe-

' Embedet uvedkommende, med videre samme Vores

allern. Befalings Indhold og Formelding. — Og som

Vi nu, af indkomne allerund. Forestilling fra Vores

General - Kirke - Inspections - Collegio, dateret deti 21.
r

Aprilis næstleden, have ladet Os referere eders til be-

meldte Collegium, ifolge bemeldte Vores til eder er-

gangne allem. Befaling, indsendte Betænkning, hvorle-

. des slig Separation kan gaae for sig, og hvad Indret-

ning i den Henseende ved hver Bispestol vil gjores,

som I formene strax kunde i Værk sættes i Skalholt

Stift, men i Holum Stift ville udsættes indtil videre.

Altsaa, siden Vi, efter forbemeldte Vores General-Kirke-

Tnspeclibns-Collegii Os derhos allerund. gjorte Forslag,

allern. have funden for godt, at Separationen, ligesaa'

vel i Holum som i Skalholt, skal i dette Aar foretages, '

er hermed Vores allern. Villie og Befaling, at I, i Con-'

formité af eders under 28. Julii 1756 allerund. forfat-

tede og Vores General-Kirké-lnspecloribus tilsendte Aet,

skal, uden Ophold, foretage Oeconotniernes Separation

ved begge Bispestole Skalholt og Holum, og paa et-

hvert Sted gjore Indretningen saaledes, som udi Acten .

.
er foreslaget; dog haver I derhos at iagttage de Erin

^nnger, eder af. Vores General-Kirke-Inspectoribus des-

^ngaaende vorder tilskreven, hvilken af Eder saaledes

gjorende Indretning Vi allern. ville, at skal staae fast

' 0^ at Vedkommende efterkommes, indtil Vi Selv allern.

maatte linde for godt, et bestandigt Reglement for begge

Bispestole at lade udstede; og som det i lige Maade
er bleven Os allerund. foredraget, at det er fornbdent,

at en Oeconomus ved hver Bispestol bliver beskikket,

og Vi, i Anledning deraf, under denne Dags Dato al-

lern. bave beskikket den af eder for Skalholt Bispestol

///. B.
, 18



X

274 Reskr. ang. Bispestolenes Oeconomie, m. v.

1757: foreslagne Landslhingsskriver paa beineldle Island, Si-

^^^'^^J^lp' verl Sivertsen, til at være lilligemed Oeconornus paa

Skalholt Bispestol, og at rette sig i samme Embede,

indtil videre, efter den Instrux, som af Vores General-

Kirke -Inspections-Gollegio meddeell vorder. Saa ville

Vi tillige allern., at 1 for Holum Bispestol ligeledes strax,

med din, Biskop Magnussens, Samtykke, antager en

duelig og vederhæftig Mand til Oeconomum, som da

næsf tilstundende Aar dertil af Os allern. kan vorde

beskikket, og imidlertid haver at holde sig Vores Ge-

neral-Kirke-fnspections-Gollegii Instrux efterretlig. Der-

efter I feder allerund. haver at rette. Befalendes &c,

Fredensborg Slot den 29. April 1757.

7. Mai. Reskript til Stlftbefalingsmand Grev Rantzau

og Biskop Finnur Jonsson, ang. Collekt til Kirken

paa Sondum. Fredensborg 7. Mai 1757. —
Norske Tegn. XXXVI, 85—8fi.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Da Os elskel.

Vores General-Kirke-lnspectores udi Vore Riger Danmark

og Norge, ved indkomne Forestilling for Os allerund.

have andraget, hvorledes Sognepræsten til Sande Kald

i Skalholts Stift paa Vort Land Island, Provsten Herr

' Magnus Snæbjcirnsen, til dem skal have indberettet og

med Thingsvidne beviist, at Overdelen af Sande Kirke,

som er en gamm_el Træbygning, den 21. November

1755 udi en Storm skal være nedblaist, og den civrige

Deel af Bygningen saa bedærvet, al det altsammen maa

nedrives og Kirken opbygges af ny, hvorfore bemeldte

Provst Snæbjornsen derhos haver begjert, at han, efter

Norske L-ovs -2*" Bogs 12*" (]apil. i**' Art., samt en

kongel. Anord^iiug af 20. Februarii 1717, maatte nyde

en Gollect af formuende Kirker i Skalholts Stift, saa og

- at del maatte tillades ham, isteden for en Træ-Kirke,

som vilde koste, henved 400 Rd., at opbygge den paa

saadan Maade, som der i Landet mest brugelig er^
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nemlig Muren af Sleen og Jord anlagl, og Taget af Torv:

og bem*" Vores General-Kirke-lnspecfions-CoIlegium der-

hos tillige allerund. haver forestillet, at der el vides no-

een Udveie til, hvorfra de 400 Rd. kunde tas;es, naar

Kirken igjen skulde opfc5res af Tommer, siden Kirkerne

overalt der i Landet skal have liden Evne til at hjelpe

sig selv, og mindre at give andre, indstillende det der-

for til Vores nærmere allern. Resolution, om ikke denne

forfaldne Kirke maalte, saaledes som af Provsten er

foreslaael, istandsættes: — saa give Vi eder nu hermed

tilkjende, at Vi allern. have beyilget, at denne forom-

meldte Sande Kirke maa opfares med en Muur af Steen

og Jord, samt Taget af Torv, hvilken Bygning saaledes

formenes at kunde sættes istand for henimod 40 Rd.,

ligesom Vi og derhos allern. ville have bevilget , at

Sognepræsten sammesteds, for"' Provst Snæbjcirnsen,

maa, til denne Kirkés Opbyggelse, nyde sexten Fiske

af hver IloVedkirke udi Skalholts Stift, hvorfore han de . .

skal være 'pligtig, Kirken, under din, Biskop Finnur

Jonsens Direction, at opfore, og i forsvarlig Stand at

sætte. Derefter* I eder allerund. kan vide at rette, og

Supplicanlen, Provst Snæbjornsen, shgt til Efterretning

at lilkjendegive, saa og derhen see, at denne Hjelp ^f

Kirkerne i Stiftet vorder lil ham udbetalt og erlagt.

Befalendes &c. Fredensborg Slot den 7, Maji Anno

1757.

Kongelig Resolution ang. Forpagtning af Laxe- 9 Mai.

fangsten i EUidaa. Fredensborg 9. Mai 1757*. —
Laxefiskeriet i Welleraaen cKllibaa) havde forlieii været drevet paa

Regning, og saaledes i en Tidlang inisliiiget, at. d^ i endeel

Aar ifolge Regnskaberne iUKe havde dækUet Omkoslniiif^erpe

ved Laxekisternes Vedligeholdelse, men i Gjennenisnii ior (i

Aar var Indtægt aarlig 4 Mk. 8Vti Sk. — ifol;?« den constitu-

erede Amtmands Forslag blev derfor dette Fiskerie opbudt til

Forpagtning ved Auclion, hvorved 2 Honder, Hrodrene |)orbjorn

og Haldor Bjarnasoaner, bleve hoistbydende med Wli Rd. aarlig

Kgl. Resol. 27. Januar 176L '
^

•

18* '
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1757. paa 3 Aar, fra 14. Mai (i. A. liiDar. JTfil, blandt andet med
Vilkaar, at holde Laxekisterne for egen Rejfning vedlige; hvil-

9. Mai.
jjgj. fjyj ^„-^tin. erklærede antagi-iigt. Laudfogden anso<>;te om
at indtræde i deres Hud, «saasoni ham ellers afgik hvad hau

- ved Fiskeriets Administration, ligesom haus Formænd, skal

have nydt af Orter og smaae Fisk, som faldt i Kisterne, samt

Hovederne al" de indsaltede Lax«. Men Rentek. mener, at det

vilde være imod Kongens Interesse at tilsidesætte det ved Auc-

tionen gjorte Bud (Forest. 30. April). Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 38-, Nr. 49.

Vi approbere allern. det paa Vores Laxefiskerie

udi Hclleraaeii i Islant) af indhemeldte tvende Bcinder

med 1 1 Rd. Croner aarlig APizift ved Auclionen gjorde

Bud, saa afsamrae Fiskerie dennem derimod, paa de

anførte 3 Aar, udi Forpagtninj^ overlades. Fredensborg

Slot den 9, Mai Anno 1757.

1

.9. Mai. Kongelig Resolution ang. Oveiladelse af Jor-

den ArtTin til de nye Indretninger i Island. Fre-

densborg 9. Mai 1757. inff?ressenteme i Island

androg, at den dem tilstaaede Kongens Jord Hvalore, skyldende

7 Vætter Fisk, var hrugt til Havn for Fiskehukkerterne, men
nu havde de fundet en hekvemmere Havn ved Årtiin , hvor

Stampemollen er anlagt og andre flere indretninger kunde gjo-

res; den ligger ogsaa nærmore Fahriquerne. Om denne .Tord,

skyldende (1 Vætter, atisrige de istedetifor Hvalore. Den con-

stiluerede Amtmand anbefalede Andragendet, og Rentek. bi-

faldt det, da demie Jords Algifi var o Mk. lavere end Hvalores

(5 Rd., Hv. lore. o Ud 5 Mk.) ~ (Foiest. 30 April). Rentek.

Norske Relat og Resol. Prot. Nr hi).'

Efter foranfijrte Omstændigheder ville Vi allern.

. overlade ti) de nye Indretninger i Island den Os udi

Guldbringe Syssel tilhcirende Jord Aartun, af 6 Vetter,

isteden for den dertil forhen skjenkede Jord Hvalore,

af 7 Vetler, som derimod udi Vor^es Jordebog igjen

indfbres. Fredensborg Slot den 9. Maji Anno 1757.
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Kongelig Resolution ang. Compagniets Fra- ^'^s'i'

trædeise af den islandske Handel m. v. Fre- i^!^
densborg 16. Mai 1757. — Oen ved Rosol. 30. Marts

nedsatte Commission, lor at undersoge o;^ give Beretning

om Forholdet nielleir de nve [ndreininger i Island og Com-

pagniet paa den ene Side ojr paa den anden om Compagniets

hnie Handelsiorelse i Island, havde indsendt Betænkning'. —
Med Hensyn til 1) Indretningerne bemærker Commissionen

:

at den ikke kan skjonne, at den af det islandske Interessent-

skab oprettede og.kongl. (^pnfirnierede Convention, og de In-

teressentskabet derved fornnilte Friheder (4/ Januar 1752) er

stridende imod Compagniets Otitroy, efter dén Beskaffenhed

det haver med de derved til Landets Bedste l)egyndtc nye Ind-

retninger, ikke heiler, at Compasniet ved de mange forte

Klager, ligesaa lidt som ved del i- Aarel Hao i l-s-liavii erhver-

vede Bytiiingsvidne, har overbeviist Interessenterne udi disse

Indretninger saadan Forbrydelse, som de ere beskddte for;

paa den anden Side kunde heller ikke siges: at Compagniet

ved disse Indretm'nger, i hvor gode og allerhdistibrnodne de

end ere, hidtil havde knndet profilene, uden det maatte være

ved de Fattige og Trængende, der ere brugte ved Fabriquerne,

og ellers havde enten lidt Nod eller været Compagniet til Fie-

sværing. Fordelen af. de beg ndte Indretninger ansaaes at
,

•

beroe paa: a) Jorddyrkningen, iblandt andel paa at forbedre

Enge og Græsgange til fiere Creaturers Opfodning m. v., der

forniodentligon udi Tiden tillige vi! blive Compagniet til Bedste;

b) Fiskeriernes Forbedring, iSom dog ik-ke endnu er gaaet vi-

dere, end med at udsende de tvende Mukkerter paa Doggerie,

samt ined al bygge i Landet et lidet Fartdi og nogle smaae

tilade, hvilke, l'ordi de fdre Seil, skulle være bekvemmere end

de' som udi Landet almindeligen bruges, saa at ydermere For-

bedring behoves, som de eragte at Compagniet burde ikke

unddrage sig for at befordre, eller see befordret, som noget

bvorpaa deres egen Fordeel tilligemed Landets Gavn beruer;

c) Fabriquerne, som vel uimodsigeligen ere til Landets og

Indbyggernes Bedste, med Uldens bedre Brug, Skinds Tilbe-

redning og Huders liarkning m. v., men derimod, saalænge

Compuj^iiiet ikke forener sig med Interessenterne om at mod-
tage disse Varer ior taalelige Pi'iser, er det lorste tii ingen

') Stampes særskilte Betænkning i Sagen er' trykt i hans

«Erklaeringer» I, 624—638.
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r

1757. Fordeel, men mere til Afgange udi Handelen, især saavidt det

16. Mai. er de sidste, efter Conventionens 15*° Post, tilladt, af disse

~— Varer at sælge til Landets Indhyggere; og d) med Svovel, Vic-

triol og Salpeter m. v., hvoraf Compagniet ikke heller nogen

Fortjeneste liaver; — Commissionen indstiller derfor Eftergi-

velse aarlig af en vis Summa at Forpagtnings-Afgiften, saa-

længe Compagniet beviser sis; foieligt og beforderligt af de nye

Indretninger, og af alle Kræfter stræber at fremme disse Ind-

retninger, som Kongens videre Hensigt til Landets almindelige

Hedste, udi allemulige Maader, da Commissarierne ikkeskjonne,

at bem*« Indretninger kan være Compagniet udi deres Handel

og Fortjeneste til Afgang eller Skade. — 2) Med Hensyn til

^ Compagniets Handelsforelse og Overholdelse af Octroyen finde

Commissarierne: at Compagniet haver i adskillige Maader band-

let imod Octroyen, og ikke. enten i Henseende til Varernes

Qvanlitet elier Qualitet, forsynet Landet saaiedes, som de der-

efter vare forbundne til. Iblandt de Poster, hvilke herudi

lægges dem til Last, eragte de at være den allerbetydeligste,

som de og melde tilstræUkelisst er oplyst og beviist, at de ikke,

fornemmeligen udi disse sidste fiskelose og for indbyggerne

særdeles haarde Aaringer, saaiedes som skee burde og Landets

Tilstand det udfordrede, have forsynet det med Mcel og Korn-

vare, efter Octroyen, men aabenhar handlet derimod. Alle-

Tede fra Anno 1744 af er fra Landet klaget over Mangel paa

Tilforsel af Meel, saml med Klager over saadan og anden

Mangel Aar efter andet continueret, og i Aaret 1755 der-

paa erhvervet Tliingsvidner over hele Landet; disse Klager era

fra Kammeret bestandigen conmiunicerede Compagniet
, og

samme <Ierhos tilholdt at efterleve Octroyen, samt alvorligen

advaret om del Ansvar og den Ulempe del sig ellers, i Man-

' gel deraf, paadrog; Compagniets Indsigelser imod Thingsvid-

nerne eragies tildeels ubefoiet,' ja, om end ikke til samme
Thingsvidaer (som dog i adskillige Maader gyldige) hensees,

er alligevel Beviis nok til at fælde Compagniet udi denne Post,

da det, omendskjondt l^etjeiiterne i Landet, efter Directionens

eget Forslag, have requireret hvad Kornvare for Aar 1755 be-

hovedes, og disse Requisitioner ere Compajiuiet fra Kammeret

betimeligen tilstillede, dog for samme Aar til adskillige og de

storste Havne ikkun haver sendt af det forlangte omtrent de

VaDele; det bemærkes, at herudi bor ikke ankomme paa hvad

Compagniet vil skjonne at Indbyggerne behove, hvortil dets

Directeurer sig derefter har villet erklære, efterdi Landet er

I
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forbuden al Handel med andre, og folgeligen af Compajjniet -1757.

bor forsynes med alt hvad de forlange og kan betale med xq, Mai,

Penge eller Varer, saasom deres Tilstand var ellers meget be-^-*^^^"^*—

lilagelig; og Compagniets Forhold bliver herudi saa meget

mere uundskyldeligt, naar betragtes, at det just i den Tid, da

der idelig en klaget over Mangel paa Tillorsel af Kornvare,

haver, imod Kammerets Erindring og Betjenternes gjorde Pro

test, fort fra Landet at den Torfisk, Kjobmændene kunde

overkomme, som ellers havde været Indbyggerne til Fode, naar

ingen Forraad al Kornvare fandtes i Pakhusene. Udi andre

Maader belinder Commissionen og, at de over Compagniet forte

Klager deels tilfulde ere beviiste, og deels medfore stor Kime-

ligiied, saasom: — a) atCompagn. i Aarene 1743, 1740, 1748og

1749 ikke har beseilet Recknefiords (Reykjarfjor!))- og i Aa-

rene 1745 og 1740 ikke heller Grindeviks Havn, hvorfor de

ere forfaldne udi den ved Octroyens U** Art. dicterede Mulkt

af 400 Rd.; b) at de af Compagniets Varer, hvilke, fordi de

ikke have været forsvarlige, ere af Betjenterne i Landet ned-

satte til ringere end den i Taxten. foreskrevne Priis
,

dog af

deres Kjolimænd ere solgte for lige Priis med de gode Vare,

hvorfor Compagniet er forfalden udi den ved Octroyens 1
!*•

Post ansatte Mulkt af 100 Rd.; e) over Compagniets Vægt og

Maal er vel klaget, men intet Lovligt beviist ; d) at Skibene

ere nogle Gange langt sildigere fra Khavn bortseglede end tilforn

har været Brug; hvorom Compagniet vel ofte -if Kammeret

er bleven erindret, men har dog ikke saadant rettet; e) at det

meste Jern, som i Aarene 1745 og 1746, saavelsom de Bryne-

stene, der i Aaret 1751 bleve sendte til Island, bar været slette

og uduelige, kan af Compagniet selv ikke nægtes; f) har

Compagniet ikke tilborligen fors}'nei: Landet med Tommer, og

det af dem udbragte har hverken været tjenligt til store Fi-

skebaade, ja iblandt end ikke til Aarer; g) har de didbragte

Fiskeliner og Angler ikke allelider været saa gode og durable

som de pleiede, saa og i Landet været Mangel paa Hor og

Hamp til deraf at. slaae Fiskeliner og Garn; og h) har un-

derliden det udforle Meelbrod ikke været saa godt og forsvar-

ligt som det burde . Hvorhos erindres, at dersom det havde

forblevet ved den Besigtelse, som efter forrige Octroys iO**

Post blev foretaget ved Varenes Udskibning fra Khavn, af visse

f^ertii udmeldte Kjobmænd, kunde Compagniet i deres Attester

haft et betydeligt Instrument imod alle disse Klager. Men
denne Besigtelse befindes at være ophævet ved den senere

1
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1757. Octroy, — Derefter nnforer Coinmissionen, iivorledes Octroyen er

16. Mai. 3t ansee som en Contract imellem tvende Parler, indeholdende,

— ^som Hovedhensigten, at, imod at Compagniet alene, med alle

Andres Udeluklielse, er overdraget Handelen paa Landet, haver

det forpligtet sig at Torsyne Indbyggerne forsvarligen, hvorfor

ingen IMuIkt er ansat, siden det udi deslige Tilfælde, naar en

Part holder ikke det som lovet er, ankommer paa den anden

Part, at paastaae enten Contracten ophævet, eller og dens Hol-

deise, samt Erstatning for al den Skade, som af dens Mishul-

de!se er forvoklet; og dernæst nogle Neben-Poster, hvorfor er

foreskreven vis Mulkt, og naar samme af den skyldige Part

betale3, Itan ikke, imod hans Villie, paastaaes Contracten

ophævet. Forsaavidt nu Compagniet ei" overbeviist at have

handlet imod de sidst bemeldte Neben-Poster, eragter Commis-

sarierne, al Kan gjores Paasland lii den i saa Fald fastsatte

Mulkt. Men som de tillige befinde at være klart, at Colnpag-

niet og har handlet imod Hovedhensigten af Contracten, og

-ikke forsvarligen samt i rette Tid forsynet Landet, saa sl^jonne

de ikke rettere, end at Kongen, ved at anlægge Sag imod dette

Compagnie efter ll-ands Lov og Ret, jo havde Valget, saa at,

hvad enten der skeede Paastand over det, til at efterkomme

Octroyen og erstatte al den Skade som var tbrvoldet af dens

Misholdelse, eller og der blev g]t)rl Paastand Vil Octroyens

Ophævelse, kunde saadan Paastand udi begge Tilfælde have

' sin gode Grund i Lands Lov og Ket samt Tingens lieskafTenhed.

/ —3) Med Hensyn til' de nye indretninger, opstiller Rentek.,

med stadigt Hensyn til Commissionens indstillinger, -Forslag til

fiilgende liestemmelser til deres Fremtarv ; a) at det blev Inter-

essenterne fremdeles ufornieent, at lade deres tvende Hukkerter

gaae imellem I.andet og Kluivn, saa at dermed ikke alene maatte

forestil ts.havn og ufoihindret forhandles de Fiskevare, som der-

ved fanges, samt hvad ved P'abriquerne bringes tilveie og Com-
pagniet ikke der for billige Priser efter Forening lod modtage,

men endog didsendes de her lyjobende Materialier og Vare,*som

til Fabriquerne og de andre indretninger, samt forde derved udi

bestandig Tjeneste holdende Polk til Provision hehoves, dog at intet .

andet, eller utilladeligt, dermed blev fort, efter den Anstalt som

detsangaaende allerede er, og, til Underslæb at forebygge, efter

Refindende videre kunde ioies
^ b) al del ligeledes blev Interes-

sentskabet uformeent, med samme Hukkerter, eller andetdertil

befragtetSkib, at fdrefralNorge de til Indretningerne derkjdbende

Bygniugs-Materialier, samt Korn og Fro til Udsæd ; men at
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tillade (lem at sælge af Toniineret til Fiskebaades og Kartoiers 1757.

Bygning holdes betænkeligt, helst del var at befrygte, at Com- ig. ^ai,

pagniet, som er tbrbundeii al lorsyne hidbyggerne med det' ^y^-^'^

Forriodne, kunde der;if tage Anledning lil at lade samme pna

Sine Steder mangle; c") at Inleressenterne herefter, som for-

hen, uforhindret ikke alene maatte kjobe af Landets Indbyg-

gere hvad raae [\!aterialier af Uld, Huder og Skind de til Fa-

liriquerne beliove (hvilket er Landets Indvaanere til drres an-

det af Comniissionen antorte Arlieide ufornieent), men endog

sælge til indbyggerne de der fabriquerede Vare, ifolge af deres

Conventions lo"^* Posr, som saadant tillader, omendskjondt ikke

da har værtit heaseet paa den siden der anlagde Klædefabri-

que; d) at (lonipagniot, naar det behoves, afstod til Fabnquerne

af den i Landet kjobende Uld det F"rnodne, indtil 100 Skpd.

aarlig, imud at Interessenterne betale hvert Skpd. med 20 Hdl.

i Penge, med mindre derfor levv-res Platfisk og Tran, da Ulden

derimod efter Tilbud overlades for hvad samme koster ved

Indkjobet i Landet; e) at Compagniet for'er fragtfri til alle

Havne, hvor det forlanges, hvad Sæd, Kaal, saavel som Hampe-

Hor- ug Uaugefro, som enten hos de farende Kjobmænd be-

stilles, eller Interessenterne, saavel som andre, her lod kjobe

og til Compagniet levere
;

og ' f) at Interessenterne maatte

ikke udi Fisketiderne holde ved Fabriquerne fore, stærke, eller

nogenlunde til Fiskerie bekvemme Folk af Landels indfodde,

flere end 20 å 30 i del hoieste, livorved dog alene er at for-

staae de, som derved ere i bestandig Tjeneste. — Sluttelig ind-'

• stilles, al Magnus Gislason. som i 5 Aar havde tjent som constit.

^nitmand med 400 Ud Gage, maatte ansættes som virkelig.

(Foresi. 1. Mai). Kentek. Norske fielat. ogRespl. Prol. 3b, iNr. oti.

OrnendskjondL Vi, efter foranfcirte Omstændigheder,

vel havde Aarsag at lade det islandske Compagnie for

Oclroyens Misholdelse udi adskillige Maader, og især-

deleshed derudi, at Landet udi de der indfaldne haarde

Aaringer er ikke bleven forsynet med Vare lil Livsop-

hold, saaledes som skee burde, samt Tilstanden havde

udfordret .og det var forbunden til, lil Undgjeldelse

tiltale; saa dog, naar Compagniet inderi % Maaneders

Forlc5b fra denne Vores allei^n. Resolutions Dato, erklæ-

rer sig, at træde ved " næstkommende 1758 Aars Ud-

gang fra Octroyen paa .Handelen udi Island, lilligehied

Finmarken, ville Vi af særdeles Naade, og i Henseende
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.<757. HI bemeldte lillige for Handelen indtrufne besværlige

IG.'Mai. Tider, ihvorvel Oclroyen ingen Anledning til Forlindring

derfor giver, saavelsom for hvad Lidet det udi sin For- -

tjeneste, ved de i Landet anlagde nye Indretninger med

hvad deraf dependerer, kunde afgaae, ikke alene fri-

tage dette Gompagnie for Tiltale og Straf, i Henseende

til Octroyens Misholdelse for den forbigangne Tid, men

endog eftergive samme for Aarene 1756, 1757 og 1758

af Forpagtnings-Afgiften den halve Deel, som er aarlig

8050 Rd., og tilsammen 'U\^0 Rd. Groner, med Vil-

kaar;"at det imidlertid: 1) forsyner Landet i alle Maa-

der forsvarligen efter Octroyen; 2) retter sig, saavidt *

samme vedkommer, efter de angaaende bemeldte Ind-

retninger i Landet af Vores Rentekammer allerund.

forestilte 6 Puncter, hvilke Vi, til Efterretning for Gom

pagniet saavelsom Interessenterne udi disse Indretnin

ger, allern. indtil videre hermed approbere, og 3) al

den Uld, som falder ved det paa Vores Regning af

Friderich Haslfer der anlæggende Schæfterie , bliver

udenfor dets Handel, samt naar den af ham bchcirig

er sorteret og indpakket, ved deres Skibe fragtfri at

hidfore. hvorimod Faarene, naar Ulden er aftagen, leve-

res deres Handelsbetjente for Betaling efter Landets

Taxt. Men dersom Gompagniet, imod Formodning, sig

ikke til Octroyens Fratrædelse erklærer, bliver Sagen,

forberdrte Forbrydelser anlangende, samme aabenstaa-

ende, samt efter Octroyen siricte at forholde, og Af-

' giften derefter at svare, uden videre Afslag end forsaa-

vidt de bevise, formedelst meerbem** Indretninger, vir-

keligen at have tabt, og efterdags, efter derom nu

foiede Anstalter, hvorved det paa anforte Maade forbli-

ver, udi Handelen kunde tabe. — Betræffende Interes-

senternes Fiskehukkerter, da kan samme vel, for det

fiirste, bruges til Cabillau-Fangsten; dog maatle dette

Interer.sentskab være betænkt paa, saasnart deres Om-

stændigheder det tillader, at fore Hvalfangsten under

Landet i Brug, da Vi forbeholde Os om den derved

*
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faldende Tran, efter Befindende, allern. nærmere at 1757.

resolvere, hvad enten samme til de Handlende i Lan- "^TT^TTt
' 16. Mai.

det for en vis billig Prlis var at overlade, eller og ufor-

hindret af hidsende; og ligeledes i Fremtiden, paa hvad

Maade Skibe derfra til Robbefangsten under Jan-Mayn-

Eiland kunde være at udrede. — lovrigt er det vel, at

Vores Rentekammer, naar det kommer til ny Forpagt-

ning, overveier, hvad derved til Handelens og Landets

Redste kan være tjenligt og fornoden at fastsætte,

hvorom da nærmere allerund. forestilles. — Endehgen *
.

have V? allern. confereret Supplicanten
,

Laugmand

Magnus Gislesen, Amtmands Tjenesten der i Landet,

hvortil han hidtil. har været constitueret, samt den for

hannem derpaa opsatte Bestalhng allern. underskreven.

Fredensborg Slot den 16. Maji 1757.

Kongelig Resolution ang. Tilskud til Indret-
Mad-

ningerne i Island. Fredensborg 16. Mai 1757.

— I Anledninii af Landi'oiied Skule Magnussons Andragende

for det islandske Interessentsknl), at de hesværlige Tider, »da

l^'iskeriet har slaget l'eii og Qvæget er liortdod«, have l'oraar-

saget, at Interessentskabet staaer i Gjeld til Kongens Kasse og

til Compagniet og Andre, samt mangler det Beliovende til

Værkets Fortsættelse, hvorfor han beder orn 10,000 Rd. Gave

"soni den sidste Hjelp», hvilkel han siger at være det mindste,

der behoves til Værkets Istandsættelse ug Gjeldens Betaling.

Kaninieret bemærker, at til !n(h*etningerne og Fabriquerne ^

Gre skjenkede (iberegnede de i afvigte Aar skjenkede 10000

M ) ialt 51000 lid., hvilket Alt, foruden Interessenternes

indskud 2750 Kd., var niedgaaet, ug dog ikke afdraget' de

2000 Bd., «sonj af de Interessenterne, efler Resolu/ion uf 19.

Mai 1755, af Kassen forskudte :^000 M., endnu staaer tilbage«

.

Tillige bemærkes, at de sidstafvigte særdeles haarde Aar hav

noget hindret disse imidlertid udi Aaret 1752 der begyndte

Indretninger, saa at de synes at trænge til Understottelsi' ( Forest.

7, Mai) — Rentek, Norske Relat. og Resol. Prot. 38, Nr. 57.

Vi ville af særdeles Naade endnu, dog engang for

alle, skjænke til de nye Indretninger i Island de om-
sigte 40000 Rd., iberegnet de 2000. Rd., som af det.

i
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1757. Aarel 1755 derlil forundte Forskud ubol,alt slaaer dl-

rr^TT^ bae;e, saa a( delle Forskud anvises Zahlkassen til Ud-
16. MiW. ^ '

gifl, og, de ovrige 8000 Rd. betales den herværende

' Landfoged, paa egne og Medinteressenter ndi" bemeldte

Indretninger deres Vegne,, imod at disse 10000 Rd. an-

vendes til samme Indretningers Istandsættelse og der-

udi forbliver, samt derfor behcirig attesteret Regning

til Vores Rentekammer indsendes. Fredensborg Slot

den 16. Mai Anno 1757.
i

20. \iai. Reskript til Stiftbefalingsmand Bantzau og

Biskop Gisli Magnusson paa Holum, ang. Regn-

skaber for Klosterkirker. Fredensborg 20. Mai

1757^- Norske Tegn. XXXVI, 9.)^~9o; Fogtm. V. 2,. 175.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Os er al-

lerund, bleven refereret en fra Vores General-Kirke-

Inspeclions-Gollegium indkommen Forestilling, hvorudi

de allerund. beretter, at du, Biskop Gisle Magnussen,

har tilmeldet dem , at Kloslerholdérne i Holum Stift

vægre sig ved at aflægge Kirke-Regnskab ved de sæd-

vanlige Visitatser, paa Fundamente, at de: i) ikke ere

navngivne i Forordningen om Kirke -Stoler af 19. Mai

1747, hvor alene Propnetarii og Beneficiarii naBvnes,

saa og 2) fordi de holde Kirken vedlige og svare

^ Aabod af deres egne Midler ved deres Forpagtnings

Aftrædelse. Men, som Kloslerholdérne indbefattes i be-

meldte Forordning under det Navn Proprietarier, og i

hvilken Mening det udi Skalholt Stift skal være antagen,

nvor alle Klosterholdere aflægge slige Regnskaber efter

ordentlig indrottede Kirkestole; det ogsaa befindes, at

Klosterholderne ikke har pagtet Kirke-Intraderne, men

alene det seculariseréde Gods, og saa meget mere

bliver fornodent, at »en Kloster-Kirke b5r have sin egen

Fonds at vedhgeholdes af, som den ellers, naar For-

pagteren kom i slette Omstændigheder eller forgjeldet

') Rentek. Skriv. 12. Juni' 1765.
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afgik, mistede sin liele Formue: saa er nu hermed Vo- i 757.

res allern. Villie oa. Befaling, at 1 tilholder samtlige

Klosterlioldere i Holum Stift, fra indeværende Aar af

©g herefter aarlig, at aflægge Regnskab for Klosterkir-

kernes Indtægter og Udgifter, saa og ved hver Kloster-

Kirke at indrette ordentlige Kirke-Stole, ligesom overalt

i Landet ved Beneficiariorum og Proprietariorum Kirker

'

er introduceret. Derefter 1 eder allerund. kan vide at

rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning at lade
h

kundgjcire. Befalendes &c. Fredensborg Slot den 20.

Maji Anno 1757^'

Kongelig Resolutiion ang. Tilskud til Schsef- ^o. Mai.

feriet i Island. Fredensborg 30. Mai 1757. —
Frederik Vilhelm Hastter anholdt om HOO Ud aavlig for sig

og den ved Schæffeiiel ansatte Karl i 3 Aar, dn han ikke

kunde komme ud med de . ham tilstaaede 300 Rd.; fremde-

les liad han om Forskud af 750 Rd., «dee(s for at kunne ind-

kjobe iornodne Husholdnings-lMeubler , samt Instrumenter til ,

Tobaks og Hor-Planlage, hvormed han tillige der vilde gjore

Begyndelse, Oi^ deals til hans Gjelds BeUiIing her i Staden»

Kammeret bemærker, at ifolge Hesol. 20. April 1757 skulde

H. gaae til Island, for der at indrette Schæfferie paa 1—200
Faar, som skulde kjobes i Landet m. m., n)en, efter Amt-

mandens Beretning var ingen bekvem Jord at erholde, for end

til Fardag (1757), da Jorden Vatn er udseet til Scbælferiegaard,

^

og Anstalt foiet til 100 Faara Indkjob, samt til Faarehuses

Opt'oreise m. v. imfdlertid var Haslfer i liiteraaret i75(> kora-

ineii til Kjobeuhavn, og havde i'remlagt AinUnamletiS Attest

_om (ihans gode Forhold og Velvillighed at undervise Indbyg-

gerne«, hvorl'or han onskedes der tilhage, dog at han blev saa

" vel lonnet, at han kunde blive til Nytte, men ikise til Byrde.

(Forest. 7. Mai). Reatek. Uelat. og i\esol. Prot. S8, Nr. 69.

Vi ville allera. forunde Supplicanten Friderich

Hastfer, imod at han igjen begiver sig til Island og udi'

') s. I). Reskript til General-Kirke-Inspections-Gollegium,

hvorved Copie af foransiaaende Reskript communieeres.

Siell. TegQ. LXXXl, 232.
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n57. 3 Aar, fra nærværende Tid at regne' der forbliver,

7^:77^ samt efterkommer hvad hannom ved Vores allern. Reso-
0. Mar.

luiion af ^6. April sidstafvigte Aar er, og videre af

Vores Rentekammer vorder foreskrevet, ikke aiene lOjJ

Rds. Tillæg paa det forhen Bevilgede, saa al han der-

med imidlertid nyder for sig selv aarlig 300 Rd., for-

uden de 100 Rd. paa den didbragte Schæfferj men end-

og forskyde hannem af Vores Gassa 700 Rd., uden at

dette Forskud kortes udi hvis hannem der i Landet

saaledes bevilget er. Fredensborg Slot den 30. Mai

1757.
-

). Mai. Instruction for Laugmand Magnus Gislason

som Amtmand over Island. Fredensborg 30.

Mai 1757. — Uddrag (^i,§ 2, 4-7, 9, U- 14 og 17; publi-

ceret^paa Althingel 1757 og indfort i Ahiiingsb. s. A. Nr 30,

ligeledes ere §§ G, S og i 'i bekjendtgjorte i Synodalibrsjinilin-

gen Ibr Skalholt Stift n57. Rentek. TSorske Instruer. Prot.

3, S. 150-161.

Instruction hvorefter Vi Friderich den Femte p, p.

allern. ville, at Os ejskel. Magnus Gisleson, Vores

Amtmand paa Vort Land Jsland, sig udi samme hans

Amtmands-Forretninger indtil videre allerund. haver at

rette og forholde.

§ I—2 [som i Lafrentz*s Instruction 22. Marts 1734].-

— §3) Dernæst skal han ... [o. s. v. som i Lafrenlz's

Instruction] . . , hvis hans Fgrmænd udi een eller an-

den Tilfælde -er bleven befalet og ei af dennem er

bragt . . . fuldbyrdet. — § 4—10 [som Lafrentz's In-

struction]. — § 11) Han skal og have flittig Correspon-

dence . . ^ [som Lafr. Instrucliori § 11] . • ellers efter

den det islandske Gompagnie paa Handelen udi Lan-

det allern. givne Oclroy i alle Maader forholdes; og

dersom beviislig Klagemaal hannem i saa Maade fore-

kommer, haver han, hvad Brcist saaledes befindes, ef-

ter Loven og Forordningerne tilbiirligen at see straffet,

og Sagens Beskaffenhed slraa; til Vores Rentekammer
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at indberette. Ligeledes havner han udi andre Maader

at holde sig bemeldte Gompagnies Octroy, saa vel som

hvad om Districternes Inddeling, ni. v., foranstaltet er,

behorig efterretlig, og dersom af hans Formænd -noget

herudi maatte være efterladt, da det straxen at fuld-

byrde; isærdeleshed haver han paa hvert Aars Al-

eller Landsthing noie at forhbre, hvorledes - med Han-

delen. ... [somLafr. Instr. § 11]. . . . Rentel^ammer aaj'-

Ugen indsender. — § 12— 14 [som i Lafr. Instr.]. § 15)

Og som allern. forlængst er anbefalet Laugmændene, og

Biskopperne i Landet (saavidt den anden B.og udi Norske

Lov angaaer), den islandske Lov efter samme nye norske

Lov saavidt mueligt er al indrette, . . . [som Lafrentz's

instr. § 15] . . . bekomme. — § ^6) Have Vi allern.

forundt ham til Beboelse Vores Gaard Bessestad, hvil-

ken saavelsom Kirken han med tilbf^rlig Syn annam-

mer, saa og lovligen lader taxere og beskrive dets

Tilstand og Beskaffenhed . . . [som Lafrentz's Instruc-

tion § 16] .
'.

. saavelsom og hvad til Vedligeholdelsen

fremdeles kunde udfordres . . . indsende. — § 17 [som

Lafrentz's Instruction § 17]. Givet paa .Vort Slot Fre-

densborg den Mai 1757.

Gavebrev og Fundats paa en Færge paa Flo- 9. Juii.

den Blanda. Holum 9. Juli 1757. — Original i Bi-

spe^Archivet i Islaad : ^Bréf fra H61uin» B. Fase. Hl, JNr. 10,

r

Eg undirskrifa&ur gjbri hérmeb vitaulegt, eptir jivi

b6ndinn ab Vik i Hé&insfirbi, Egill Stephansson, hefir

^nafnab biskupsstolnum hér ab Holum, uppi smar skuld-

'i'i eiaa' gaflkænu, sem landhlaupararnir Egiil, 6iafur og

ingimundur, vinnu- og husmenn nefnds Egils, burt stålu

fra honum i fyrra, f756, og eptir skildu innan Hiina-

vatns s^slu, og nii er i forvaring å [Kald]rana ^ å Skaga:

*) De indklamrede Bogslaver ere tilfoiede efter Gjætning,. da

Originalbrevet er noget beskadiget af Fugtigbed.
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<757. \}å eptirgef eg, svo sem sa, hverjum allrana&ugast er

9» Juli. eptirlatib ab iippbera Reven[uerne] af svo kollubu Pljdta-

umbo&i, nefnda kænu . . . riku (?) reisandi f6Iki yfir

svo kallaba BIcindu. [sem rennur] eplir Långadal, ^vi

til létlis og fai*arbeina, [sérdeilig] å vorum og j^å vatna-

vextir eru, uppa ]Da&, [ab t)ab] folk, sem naubsynlega

t)arf hér norban ab, ab [leila] ser IiTsbjargar vib sj6inn

å vesturlandinu, [kunm*] meb J)vi radli spara sitt eigib

Hf, og koma J)r[au(alausl] ferb sinni åfram. {)essvegna

lofar gcifugur h[cjfb]ingsmann, Mr. Arni |>orsteinsson, ab

laka ))ess[a kænu] undir sina jirection, og lata flylja

hana å [einhvern] hentugan ferjustab, hvar almenningur

[plagar] optant lun ab reisa å vdrlima, og til seti einn

[ærlegjan. og l)rifinn mann, sem passi uppa j)efn[da

ferju], alll uppa billegan betaling, hvorn ferjum[aburinn]

hefir ab innkalla .af ollum ])eim hann yfir åna fiytur,

fréteknu fålæku foiki, sem yfir [)elta vatnsfall f)arf ab

ferbast, 1)6 ei me^r en einn fisk undir hvern hest meb

b«ggum. Taki ferjumaburinn fyrir sitt 6mak af nefnd-

um ferjutollum, eplir billegu samkomulagi vib Mr. Arna,

en hvab fram yfir -hefir af ferjutollunum gangi fil ferj-

unnar vibhalds, ab hun upp héban. fqrsvaranlega meb-

farin, sé reisandi f61ki til f)énustu. En ab Mr. Arna

fråfbllnum, l)å
annabhvorl vibhaldi hans erfingjar nefndri

ferju, ef jDoir å Bolstabahli'b eba å Æsuslobuni biia, ella

svari henni i g6bu slandi til min, ebur mins eplir-

komara hér å H61um, Publico framvegis til nylsemdar,

einkum sl6lsins landsetum fyrir vestan Blondu, sem

flylist ån betalings yfir nefnt vatnsfall i Jieirra vibliggj-

andi naubsyn. Eru héi; af tveir eins hljåbandi gjen

partar, af hverjum så eini liggur vib stiptisins 'Papirer,

en sa annar, Mr. Arna afl)entur, auglysist af honum å

})ingi, dllum til eptirrélUngar. Dalum Molum i Hjaltadal

t)ann 9. Julii 1757. GfsH Magniisson.

(L. S.) .

Undirskrifabur inngeng sjålfM'ljuglega alla framan-

skrifaba skiimåla, ferjunnar Vedligehold og dtsY^truo
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iihrærandi, fyrir mig og mi'na erfingja, svo Publicum <757.

hafi hér af hin bezlu not nu [og fram] vegis, hverri ^g^jjjij^
minni Obligation lil merkis [er min] hond og signet, ab

Hélum l^ann 9. JuUi [1757],

Arni Thorste[insson].

(L. S.)

Synodale ahg. Lysetold, (Althinget ved Oxaraa}

14. Juli 1757. — Udskrift nf Synodal forsamlingens (for

SkaIho!lSlift3 Forhandlings-Protokol, i Stephan EirikssonsSam-

ling paa Universitets- Bibliutlieket Kr. 2, ad pag. 6; jevnf.

M. Stephensens Saml. sammesteds Nr. 35, S. 292.

Hvab haan lj6sloll prestarnir skuli heimta': a) af

giptum og buf^slum mOnnum; b) ekkjum, sem bda meb

b(5rnum sinum og c) af lausamdnnum? — Hér uppå fellur

svo låtandi réttarins ilrskurfcur: ab kvæntra og bufasira

manna lj6stoiiur eigi ab vera 6 fiskar ab verbaurum,

en ekkjumanna, ekkna og lausaf61ks 3 fiskar, svo framt

aliir jiessir gjdra nokkra tiund. Sé Ijéslollurinn goldinn

i peningum, efca gildri kaupstabarvdru, i fiska-reiknfng,

l)å må presturinn ekki heimta yfir 6 fiska virfci; sé

hann goldinn i t6Ig eba smjdri, })å ekki yfir 8 merkur

til vigtar, en betalist hann i geldingamdr, J^å ekki yfir

10 merkur; ef I ærmdr, ekki yfir -12 merkur. I>essi

hin sama regia skal validera um hålfan lj6slolI eptir *

proportion; svo skal og lj6stollur af |)eirri tiund, sem
W er sagt å hausln6t(um å hreppstjérnar l)ingi, goldinn
4

innan næst eptirfylgjandi nyårs, undir sektir ab Idgum.

Kongelig Resolution ang Tilforsel af fremmed ib oktbr.

Rug. Fredensborg 18. Oktobr. 1757, - I Anled-
•

•^^'^g af Andragende fra Direcleurcrne for det islandske Com-

P^g'iie, at maatte fore 4000 Tonder fremmed Rug lil Island i

"BBstkommeiide Aar, da indenlandsk Rug var stegen lil 20 Mk.

og derover pr. Tonde (Forest, 8. Oktbr.). — Rentek. Norske

Helat og Resol. Prot. 38, Nr. 116. _
'

Efter foranfdrte Beskafi'enhed kan de 4000 Tdnder

lil. 19
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1757. fremmed Rug lil Islands Udredning for næstkommende

18. Oktbr. Aar frie indpassere. Fredensborg Slot den 18. Oclo-

"^^^'bris Anno 1757.
j

1758. Kongelig; Resolution ang. Consumtions - Godt-

31. Januar, gjorelse for Brændeviin. Christiansborg 31.

Januar 1758. — l Rentekammerets Forest. 23. Januar

bemifivkes, at da man havde erfaret, at det Kornbrændeviin,

som af Brændeviinsbrænder -Lauget i Kbavn leveres til det

oclroyerede islandske og finmarkske samt det asiatiske Com-

pa<:nie, var af ringe Styrke, var der af Kammeret 1756 foiet

^
den Anstalt, at Consumtionen kun godtgjores af det Korn,

som beviisiigen var brugt til Leverancen, istedentbr at saadan

Godtgjorelse tor havde været 4 Sk. pr. Pot Uræuxleviin, over-

eensstemmende med Octroy 1. Decbr. tT4o, 6*^ Post 7*" Art.,

og Forr. 5. April 17J7 og 10. Januar 1721. Men da Beviset

for, hvormeget Korn anvendtes, kun kunde tilveiebringes ved

de Paagjeldendes Ked, havde Told-lnspecteureme forestillet, at

Godtgjorelsen skulde nedsætles lil ^'/s eller 'Vh Sk. pr. Pot, og

bvém der ikke vare fornoiede hermed skulde skaffe Beviis,

eller ^ore Eed lur hvad Korn dertii blev anvendt. Compag-

nierne havde derhos anholdt om den forrige Godtgjorelse af

4 SU. pr. Pot, og det islandske Compagnie havde indsendt

en Bythingsdom af IS.'Sept. 1757, hvorved Compagniet var

tildomt at hetale Brændeviinsbrgenderne tor Leverancen i delte

Aar 4 Sk. pr. Pot Godtgjorelse, tilsammen 1545 Rd. 88 Sk.,

samt Rente deraf fra IG. .luni, og 8 Rd. i Procesomkosininger,

— Rentek. Danske Relat. og Resol. Prot. 125, Nr. 28.

Efter foranforte Omstændigheder bevilge Vi allern.,

al for det Korn-Brændeviin, som Brændeviinsbrænderne

her i Staden til de islandske og finmarkske samt asi-

atiske Gompagnier i Aaret 1756 have Jeverl, og af

samme Gompagnier herlra er udfort, maa søm forhen,

isteden for Consumtionsfrihed, godtgjeres a Pot 4 Sk.

Men for den fdlg'ende Tid forbliver det ved Vores Rente-

kammers Foranstaltning, at Consumtionen ikkun godt-

gjores af hvis til saadan Brændeviin beviisiigen er blevet

brugt. Christiansborg Slot den 31. Januarii 1758.
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Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger til ^758.

Fiskeriets Fremme. Christiansborg 28. Februar Is^T^
1758. — I Rentekammerets Forestilling af 20. Februar

er Amtmand iMagnus Gislasons Forslag ordret indrykket (fol-

gende Reskript med UndtagelsTe af Intimationen). — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 39, Nr. 28.

Vi approbere aliern. Amtmand Gislasons til Fiske-

riets Forbedring i Almindelighed, og især til Havkalvs-

Fangstens Opkomst udi Island, gjorte Forslag, og ville

a^llern., at Sysselmændene, hver for sit Distrikt, derover

alvorligen skulle holde, samt aarligen med Thingsvidner

bevise, hvorledes samme efterleves, og for de derefter

faldende Boder behcirig Rigtighed aflægge, saaledes som

det derom til bemeldte Amtmand opsatte, ^af Os allern.

underskrevne Beskript indeholder. Christiansborg Slot

den 28. Februarii 1758.

Reskript til Amtmand Magnus Gislason, ang. 28. Febr.

Fiskeriets Drift i Island. Christiansborg 28.

Februar 1758. — Publiceret paa Althinget 6. Juli 1758

og trykt i Althingsb. s. A Nr. vni. 4; Rentek. Norske Exped.

Prot. 6, C83—688; trykt paa ny (i 14 §§, nemlig §§ 1-12
uforandrede, § 14 som § 13 og § 17 som § 14) som BiJag

XVI til Forordn, om den islandske Handel og Skibsfart 13.

Juni 1787, S. 78—80, med Titel; «Anordning om Fiskeriets

Forbedring i Almindeligbed, og især til Haakalle-Fangstens

Opkomst i Island«, af 28. Febr. 1758, saaledes som den paa

ny bekjendt^jores ved den kongelitie Resolution af 13. Juni

1787; lij;eledes er det (fuldstændig) trykt i Pontoppidans Sam-
linger til liandels. Magazin Ibr Island, IChavn 1787-88 S".

I, 49—56. — Islandsk Oversættelse (14 §§) som Rilag xvi til

den islandske Udgave af Forordn. 13. Juni 1787, S. 138—140.
T

Frederik den Femte &c. V. N. T. Som Vorl Land

Islands Opkomst, og Vore der boende kjære og troe

Undersaatters Velfærd og Bedste, meget derpaa ankom-

mer, at de paa beleilige Tider flittigen og uden For-

scimmelse soge Fiskeriet, tilboiiigen virke den fangende

Fisk, og tillige, joaevQ end hidtil skal være skeet, lægge

19*
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1758. sig efter Haukalfs-Fangsten, saa have Vi. for samme at

28- Febr. befordre, og til Straf for dem, som derudi maatle vise

sig efterladne, allern. for godt befundet, at befale,

ligesom Vi og allern. hermed byde og befale:

\) Alle Formænd og Hauseler, som have ladet sig

leie eller fæste til al fOre noeen Fiskerbaad udi Vær-

tiden, skal tir*den betingede, visse Tid, uden Forsom-

melse, indfinde sig paa det Sted, hvorfra de agte at

roe, og dét alle paa eengang, under Straf at bode for ,

den Tid, de derover udeblive, nemlig: hver Formand
' " '

for 8 Dage 2 Mk., 14 Dage 4 Mk. og 3 Uger 1 Rd.,

samt hver Hauseter Halvdelen imod hvad for Formanden

anfcirt er. — 2) Naar Formanden haver vendt Baaden

op, og bekommet alle dertil hdrende Redskaber, maa

ingen af Hauseterne i mindste Maade hindre hatn fra

at scige Scien, naar dertil gives Leilighed, men Enhver

skal være forbunden, naar han af Formanden paaraabes,

sig ved Baaden ufortovet at lade finde, og dermed udroe,

under Straf for hver Gang Nogen holder sig tilbage, naar

han er tilsagt og flere end en fjerde Part af Baadene fra

samme Fi.skevær denDaggaae tilScies, at bbde 5 Fiske.

—

3) Dersom nogen Hauseter udebliver 1 Time efter at

han blev tilsagt, og de Ovrige ere til Baaden komne,

boder han derfor 3 Fiske, med mindre han kan bevise

lovligt Forfald. — 4) higen af Fiskerrie maa paa Soen

i nogen Maade tvinge Formanden til at Soge Landet,

fdr end han det selv tilsiger, under Straf for hver, som

udlader sig med Knurren over Formandens lange Sid-

den paa Soen og forleder Andre dertil, at bode hver

Gang 2 Fiske. — 5) Den Hauseter, som beteer sig

uflittig eller doven i at fiske, og ikke lystrer Forman-

dens ham derom givende Formaning og Befaling, skal

bode hver Gang 2 Fiske. — 6) Ligesom Formændene

ere forbundne at have Indseende med deres Hauseter,

at de virke deres Fangst det bedste muehgt er, saa

bbr de og, naar saadanne Dage indfalder, at ingen Lei-

lighed gives til at roe ud og scige Fiskeriet, tilholde dem
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imidlertid at opsætte og forbedre deres Fiske-Gaarde 1758.

paa de Steder, som her er anviist, og befindes Nogen 28. Febr.

herudi forscimmeh'g, samt derudover ved Fisketidens

Ende haver slettere virket Fisk end Andre, skal han

bode 2 Mk. Ligeledes haver og Formanden noie at

paasee. at hans Hausetere holde deres Sokiæder udi

god Stand, saa at Ingen, i Mangel deraf, skulde for-

hindres fra, og være uduelige lil, Fiskeriet at sdge. —
7) Formanden skal og tilholde sine Hausetere at virke

'

deres Torskehoveder og Ravn vel qg reenligen, og hvad

de af Ravnen ikke behove til Spise efterhaanden. skal

de nedsalte enten til Forhandhng eller eget Rrug. —
8) Ingen Hauseter maa forlade den Fiskebaad, hvortil

han sig har fæstet, f'6r end Formanden haver opsagt

Værtiden, med mindre han dertil, formedelst hoivigtige

Aarsager, haver erholdet Formandens Tilladelse. Lober

derimod Nogen bort uden Formandens Vidende og

Minde, skal den Skyldige af Sysselmanden paagribes,

og derfor undgjelde med Pengemulkt eller. Straf paa

Kroppen, efter Sagens Reskaffenhed. — 9) Hver For-

mand skal flittigen s6ge Fiskeriet, naar Veirligei og

Soen dot tillader, og maa ingen af dem blive i Land

den Dag V4 Part af Raadene i det Værsled, hvor han

befindes, ere paa Soen, med mindre han kan bevise

*^ertil skjelhg Aar^ag at have. — 10) Formanden skal

og nbie paasee, at hans Fiskerbaad altid holdes i god

Stand med Fiskeredskaber og andel Tilhorende, samt

t*t den hvergang optrækkes fra Sjben saa holt, og for-

synes med Stotter, at, den hverken af S'6 eller Storm

kan* komme til Skade; ligesom han og tilholder sine

Hauseter at holde den reen. — 11) Han skal og nciie

paaagte, at Enhver omgaaes agtsom med Aarene og

andre Raadens og Fiskeriets Redskaber, og befindes

^ogen Hauseter, enten af Uforsigtighed eller med Vilhe,

at bryde Aarene, eller gj(5re Skade paa andre Raaden

- lilhorende Redskaber^ skal Formanden tilholde den '

Skyldige Skaden straxen at erstatte, og derforuden at
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1758. betale en billig Kjendelse. — 12) Naar Fiskeriet sig

28. Febr. frembyder, skal Formanden med sine Hauseter desto
^""^""^^"^^

flittigere s6ge Soen, og maa Enhver bruge de Fiske-

redskaber, som han finder tjenligst, hvorpaa Ingen med

Forsæt maa gjcire nogen Skade, under Straf som for

Vold efter Islands Lov. — 13) Saa ofte Veirliget det

tillader, skal Fiskerne overalt s5ge paa Dybet, og ikke

være tilladt at bruge mindre Baade end Firemannefarer;

til hvilken Ende hver Sobonde elier Skibseiere, som

haver to Tomannefarer, skal være pligtig al tillægge sig

tillige een stor Baad, at han kan være i Stand til at

sbge SiJen dybt og grunt, ligesom Fiskeriet det udfor-

drer. — 14) Hvor Flynderfangst kan haves udi Fjordene,

skal Bonderne tillægge sig Flyndergarn, og Fangsten,

som de ikke Natten over spise fersk, straxcn lægge

i Saltlage og siden lorre; dog maa ingen Fisk, som

saltes, være frossen. — 15) Skallndbyggerne herefter,

mere end hidUl, lægge sig efter Haukalsfangslen, og til

den Ende hver Bonde, som holder to Sex- eller Aafc-

æringer til Soes, være pligtig at forsyne een af dem

med de saaidan Fangst tilhorende og dertil duelige Fiske-

Redskaber, samt, naar Veirliget det tillader, dermed

gjore Fors9g, saa og udfore paa deres Fiskemeed dertil

brugelige Bed. Befindes Nogen herudi fors5mmelig,

skal samme, for hvert Aar han ikke med Haukalve-

Fiskeredskaber er forsynet, bode 1 Rd. Croner. —
16) Naar Fiskeriet sig ved Værtidens Ende frembyder,

maa Fiskerne, som -udi Oplandet hjemme h5re, ikke

forlade deres Baade, men skal være forbundne Fiske-

riet fremdelesat scige, saa længe de, uden deres hb'ieste

Skade, kan være fra -deres IIuus og Hjem, under Straf

for hver, som uden hciieste Aarsag begiver sig fra

Fiskeriet, at bc5de 3 Mark. ^ Og 17) Alle udi foran-

Wle Tilfælde faldende Btider lader hvert Steds Svssel-

mand, i Mangel -af mindelig Betaling, ved Repsljorcne

Inddrive, og udi en dertil indrettet Cassa forvare, hvor-

efter samme deles saaledes: at Angiveren deraf nyder

1
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V4 Deel, Sysselmanden V4 Deel, og den Hvrige halve 1758.

Deel tilfalder fliUiiie stræbsomme Fiskere, som forlise iTTTTT
1 .

"
. , ^ , ^ 28. Febr.

deres Baade, saavel som deres Enker og Born, som

ved Fiskeriet maatte forulykkes, naar de befindes dertil

nodtrængeiide; og ligesom Sysselmanden for samme

Cassa skal være ansvarlig, saa holder han og saavel

over Indlægt som Udgift behørig Rigtighed, samt derfor

hvert Åar paa Althinget Regnskab aflægger.

Thi er hermed Vores allern. Viliie, at duforanfbrte

Vores Befaling paa alle behorige Steder udi Landet,

til Alles og Enhvers Advarsel og Efterretning, lader

bekjendtgjore, og i Særdeleshed lilhofder Sysselmændene,-

hver for sit Distrikt, ikke. alene derover alvorligen at;

holde, men endog aarligen med Thingsvidner at bevise,

hvorledes samme efterleves, hvilke Thingsvidner, tillige

med de for Boderne efter 17*^" Post aflæggende Regnin-

ger, ved Landfogdens aarlige Regnskaber til Vores

Rentek^iminer ti! Efterretning indsendes, ligesom du og

al behorig . Indseende hermed haver. Dermed skeer

Vor Viliie. Befalendes &c. Skrevet paa Vort Slot Ghri-

slianslporg udi Vores kongelig Residencestad Kjcibenhavn:

den 28. Februarii 1758 '.

*

Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau, 3 Mans.

ang. Beregningen af Pensioner for Præste-Enker,

Christiansborg 3. Marts 1758. — Bekjeudtgjort i

Synodalforsamlingen for SkaUiolt Stift 1758; Norske Tegn.

XXXVI, 241-242.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Ved Memorial

til Os af ^23. Septembris a. p. haver Margrethe Jons-

') Ved Reniekammer- Skrivelser 6. Mai 1758 er Copie af

foranstaaende Reskript tilstillet Stiftamtmanden , - Grev

Hantzau, og Landfoged Skule Magnusson heordret til^aar-

lig at indsende Regnskab over de i Anledning af Re-

skriptet faldende Boder (Rentek. Isl. og Kæro. Copieb.

Lilr. M, Nr. 231 og 232).
'
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<768. datter fra Anbsholt udi Arnes Syssel paa Vort Land

3. Marts. Island allerund. andraget, hvorledes bendes afgangne

Mands Successor udi Gaulveriebæes Kald i Skalholts

Stift paa bem" Island, Herr Jon Teitsen, skal vægre
'

sig ved at give hende en saa hol Pension, som hun, ifolge

Vores om Præmie -Enkernes Pensioner paa Island den

5. Junii 1750 ergangen allern. Befaling, formener, sig

at være berettiget til, nemlig den 10^' Deel af Præstc-

kaldets hele Intrader, saasom det beregnes blandt de

bedste middelmaadige Kald der paa Landet, og udi den

af afgangne Biskop Arnesen i Aaret 1736 forfærdigede

og indsendte Specification over Beneiicia er anslaget for

at indbringe aarlig 83 Rd., hvorfore hun, siden bem**

Herr JonTeitsen skal paaslaae, at hun ikke bbr nyde noget

^af de saa kaldede Hotolder, Lose-Ores Tiender og Dags-

værker, men alene den 10*' Deel af Landskylder, Smor-

leier og Tiender af Jordegods, som da kunde belcibe

sig lil 5 Rd. 1 Mk. 6 Sk., istedenfor hun burde nyde

8 Rd., som den forrige Præste-Enke i Kaldet, afgangne

Gudrun Johansdalter, uden Modsigelse skal have nydt^

allerund. haver begj.ert, at hun, ligesom den forrige

Præste-Enke, herefter hendes Livstid, saa længe hun

sidder i et uberygtet Enke- Sæde, maatte upaaanket

nyde og oppebærge den iO^' Deel af forbem"' Gaul-

veriebæes Præstekalds samtlige Indkomster. — Thi give

Vi dig hermed tilkjende, at Vi, efter saadan for"' Mar-

grete Jonsdalters allerund. gjorte Ansøgning og Begje-

ring, samt efter den fra dig herover indhentede Er-

klæring, allern. have funden for godt, at hun, ifolge

bem*' Vores allern. Befaling af 5. Junii 1750, af dette

Gaulveriebæes Kald, der, som meldt, er anslaget for at

indbringe aarlig 83 Rd., skal nyde den 10*' Deel af

bem" 83 Rd., ligesom Vi og allern. ville, at de Pen-

sioner, som efter forbem*' Vores allern. Befalings 1'"

og 2*" § skal gives til Præste-Enkerne paa Island, skal

i Almindelighed regnes efter. det, som Kaldene udi de

forlængst fa Bisperne paa Island indsendte Specilica-

4
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tiener findes anfort for. aarlig at rendere. Derefter du 1758.

dig allerund. haver at rette, og Vedkommende Sligt til

allerund. Efterretning at lilkjondegive. Befalendes &c.

Christiansborg Slot den 3. Martii 1758.

3. Marts.

Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau, 3. Marts.

.

at)g. Reduction af fykkvabæ Kloster-Kalds ftvil

der. Christiansborg 3. Marts 1758. — Norske

Tegn. XXXVI, 240" -241.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Eftersom Jon

Jonsen, Sognepræst til Thykkebay Kloster paa Vort Land

Island, for Os allerund. haver andraget, at da hans

Præstegaard, formedelst et ildsprudende Bjerg og deraf

flydende Askefald, er bleven ganske ruineret, har han
.

af Mangel paa Foder, og den store Hnngersncid, som

var der i Landet, maattet slagte fire af Gaardens Qvil-

der lil hans fattige Boms og Tjeneres Underhold, efter

at han iforveien havde forsogt alle de Udveie, der kunde
'

haves til disse Qvilders Conservation, og til Thinge

ladet dem opbyde, anholdende derhos allerunderd., al

som han ikke formaaer at betale dem, Vi allern. ville

befrie ham for samme igjen at anskaffe. Thi give Vi

dig hermed tilkjende, at Vi, efter den fra dig herover

indhentede allerund. Erklæring, allern. have bevilget, at

SuppHcanten for bem** 4 Qvilders AnskaflFelse eller Be-

taling maa være befriet. Derefter du dig allerund.

haver at rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning

at lade kundgjore. Befalendes &c. Christiansborg den -

3. Martii 1758. .
-

Reskript til Amtmand Magnus Gislason, ang. i4 Marts.

Forbud mod Prang;. Christiansborg 14. Marts

1758\ ^ Publiceret paa Allhinget 1758, og trykt i Al-

) indskjærpel ved Plak. 13. Juni nS7 (Bilag til Handels-

Forordn. 13. Juni 1787, JSr. yiii, S. 49).
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i758. thingsb. s. A. Nr. viii. 3; ligeledes i Synodalforsamlinpen for

14. Marts. SkalholtStift 1758. Rentek. Norske Exped. Prot. 6, 690—692.

~'- Frederik den Femte &c. V. N. T. Som Os aller-

urid, er foredraget, hvorledes endeel formuende Bi5nder,

y saavel som Andre, udi Vort Land Island, skal af de til

Handelen Privilegerede kjobe langt stOrre Qvantiteter

Meel og andre Vare, end til egen Forncidenhed behoves,

for samme om Vinteren, naar Skibene ere borte, igjen

at udprange til Trængende, med ubillig Fordeel:-saa

have Vi, til saadant baade for de Handlende og Landets

fattige Indbyggere ' skadeligt Prangerie efterdags at^

hæmme og afskaffe, allern. for godt befundet, at befale,

ligesom Vi og allern. hermed byde og befale, at^ Ingen

der paa Landet, være sig hvem det være kunde, maa

drive nogen Handel med anden Friis, end ved Forord-

ningen om den islandske Taxt og Handel, saavel som

Landels Lov, er foreskreven, saa at de, som have Vare

til Andre at sælge eller overlade, derfor ingen Tid maa

fordre eljer modiage niere end bemeldte derpaa satte

Taxt, undtagen hvad Omkostninger Sæjgercn paa Va-

renes Transport billigen kunde have anvendt, hvilke

Omkostninger den Kjobende tillige betaler. Befindes

Nogen derimod al handle, og sine Vare hoiere at ud-

prange, skal den Skyldige, dersom han intet Embede

betjener, have de saaledes med utilladelig Fordeel ud-

prangede Vare. eller dets Værdie, forbrudt, og derfor-,

uden være forfalden udi anden vilkaarlig Straf, efter

Sagens Beskaffenhed
;

T)g skulde nogen Betjent, være

sig enten verdslig eller geistlig , samt Kloster- eller

Ombudsholder, udi saadan ulovlig Handel betrædes,

forbryder han ikke alene Vårene eller dets Værdie paa

awforte Maade, men skal endog tiltales paa sitflmbede

og Ornbuds Forbrydelse. — I det Ovrige ville Vi allerø.,

at de Gonfiscationcr og Beder, som udi anforte Tilfælde

maatte falde, skal deles saaledes, at Vores Cassa deraf

tilkommer den halve Deel, Angiveren en Fjérdedeel,

og det Sogns Fattige, hvor den Skyldige boer, den

I
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()vrige Fjerdedeelj samt at Sysselmændene , hver for 1758.

sit Distrikt, aarlieen erhverve Thincs\idner om hvad iTT^TT^"
' ^ ^ 14. Marts.

saa Maade maatte forefalde, hvorfor de paa. hvert Aars

Allhing behorig Regning og Rigtighed aflægge, hvilke

Regninger, saavel som Thingsvidner, ved Landfogdens

^iarlige Regnskaber til Vores Rentekammer indsendes.

Thi er hermed Vores allern. Villie, at du foranfdrte

Vores, Befaling paa alle behorige Steder udi Landet, til

Alles og Enhvers Advarsel og Efterretning, lader be-

kjendtgjore, og i Sæ.rdeleshed tilholder Sysselmændene, . ^

hver for sit Distrikt, derover alvorhgen at holde, lige-

som du og- al behijrig Indseende hermed haver. Der-

med &c. Skrevet paa Vort Slot Christiansborg udi

Vores konge). Residencestad Kj(ib,enhavn den 14. Martii

Anno msK . -

'

Reskript til Sliftbefalingsmand GrevRantzau 14 April.

Og Biskop Finnur Jonsson, ang. Fordelingen af ^

Sognene mellem Kaldene Prestbakki og . Stafl i

Hrutafjord. Christiansborg 14. April 1758. —
Norske Tei;n. XXXVI, 26J -202.

Frederik den Femte &c. V,.S. B. T. Efter at Vi

ved allern. Reskript til eder under 17. MajiiTSG allern.

haver bevilget, at fire Sognemænd af Præsiebache Kald

udi SkalhoUs Stift paa Vort Land Island, navnlig Joen

Joensen, boende paa Melum, Sigmundur Thorvardscin

paa Fogrubrechcj Thorvardur Magnussen paa Fjardar-

horne og Illuge Halson paa Waldestenslad maatte, i

Henseende til den lange Vei de havde til Kirken, her-

efter bestandig scige Stade Kirke, og af Præsten der
^

') Veti Rentekammerets Skrivelser 6. Mai 1758 er Copie af

foranstaaende. Kcskript lilstiliet Stiftamtmanden , Grev

Ronlzau, og Landfo^^ed Skule Wa^^nusson beordret til aar-

lig at modtage Tliingsvidner og Regnskaber afSysselniæn-
.

dene i Anledning af de faldende Boder (Rentek. Isl. og

•Faero. Copieb. Litr. M, Wr. 233 og 2^4). • -
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1758. at lade sig betjene udi deres Saligheds Sag, imod at

14. April, betale lil ham Offer og Accidentier, men derimod at

""^^"^
svare til Sognepræsten for forbemeldte Præstebache Kald

de sædvanlige visse Afgifter, med videre: — har for-

skrevne fire Beboere nu, ved indkommen Memorial,

allerund. andraget, hvorledes de hidindtil har ydet deres

Tiender, og videre, som sædvanligt, til Præsten for

Præstobache Kald, men al derimod Præsten til Stade

Intet nyder eller oppebærer for sin dem gjbrende Tje-

^ neste, hvorover han haver udladt sig med enslags For-

trydelse, men, da de ikke formaaer,- eller aldrig har

været, bebyrdede med, at erlægge andet end den

sædvanlige Tiende til Præsten, saa haver de derhos

,
allerund. anholdet, at Vi allern. ville fritage dem for,

til Præsten udi Præstebache Kald at erlægge Noget af

de Retligheder, en Præst der i Landet er tillagt, og at

de -derimod tnaattc erlægge samme til Præsten paa

Stade, som de nyder præstelig Tjeneste af. Thi give

-Vi eder hermed tilkjende, at. Vi, efter saadan herom

allerund. gjorte Ansøgning og Begjering, samt de fra
-

eder, saavel som fra Biskoppen over Holum Stift, Os

elskelig Herr- Gisle Magnussen, og Amtmanden paa Vort

Land Island, Os elskel. MagnuvS Gisleson, derover ind-

komne allerund. Erklæringer, allern, ville- have bevilget

og hermed finde for godt, al for"'' fire Beboere og deres

Efterkommere skal her efterdags yde og erlægge deres

Tiende og al anden tilkommende Rettighed til forskrevne

Stade Kirke og Præst, som de er tilladt at S(5ge og lade

sig betjene af, men at derimod nuværende og efter-

kommende Præster til Præstebache Kald, som de forhen

har været henlagde til, for saadan Afgang aarlig skal

nvde 4 Rd. 3 Mk. 3 Sk. Cronor af de 200 Rd., som

Vi allern. hnver skjenket til de fattige Præstekalds For-

bedring udi Skalholts Stift. Derefter 1 eder allerund.

kunde vide at rette, og herom den fornødne Anstalt at

lade gjore. Befalendes &c. Christiansborg Slot den

U. Aprilis 4758. , . .
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"

Kongelig Resolution ang, nyt Opbud af og ^^58.

Forandringer ved den islandske Handel Chri-

Stiarisborg 18. April 1758- — I Forestilling 20. Febr.

beretter Renlekanuneret, at Interessenterne udi det islandske

og'linmarkske Comp.ignie havde, ifolge af kgl. Resol. 16. Mai

1757, erklæret sig, at træde ved indeværende Aars Udgang fra

Octroyen paa Handelen i he^ge Lande, endskjondt i liegyn-

delsen med visse Vilkaar, som Kongen iUke vilde tilstaae;

det blev derpaa af Rentekammeret taget under Overveielsg,

hvorledes denne Handel for den folgende Tid paa bedste Maade

kunde være at bortforpagte, og i den Anledning undersogtes

paa ny deels Octroyerne, deels de »fra den igjen hidkomne is-

landske Landfoged Skule Magnusson , dette Land angaaende,

indleverle Forsiage, sigtende deels og fornemmeligen til at

indrette 5 Handelssteder eller Hovedhavne, hvor Landets Han-

del kunde drives, og af de andre 19 ikkun de 13 at bruges

som Udhavne; at tillade Landets Indbyggere at interessere udi

Handelen til deres og Landets Bedste, samt de nye Indretnin-

gers Undersi6tlelse», hvortil. dog forlanges Forskud af Kongens

Kasse, m. v., deels endelig Forslag, fremsatte af en paa Al-

Ihinget valgt Comité af Embedsmænd. —
. Rentekammeret an-

*

seer vel en Deel af disse Forslag Ibr ikke utjenlige; men, efter

nærværende Omstændigheder
,
og den Tilstand, udi hvilken

Landet, efter saa' manj^e paa hinanden fulgte haarde Aaringer,

samt Qvægets Dod, særdeles udi de nordre og ostre Distrikter,

sig befinder, sees ikke, at nu for Tiden vnr at skride enten

til nogen ny Indretning af Handelssteder, der ligeledes i forrige

Tider, saa og udi Aaret 175(i har været bragt i Forslag, da
det ei uden stort F'orskud eller Bekostning loil sig gjore, ikke

at melde om, hvorvidt Indbyggerne i Almindelighed vare tjente

med Havnenes Indskrænkeise, saasom deraf maatte folge, at

endeel fik længere Reiser til Handelsstederne end de nu have,

eller til at gjore nogen stor eller betydelig Forandring udi den

Taxt og H;indelsmaade, som efter forbemeldte Forordning nu
over j0..å (io Aar har været brugelig i Landei, efterdi det be-

frygteligen vilde afskrække dem, som ellers havde Lyst til

denne Handel, fra derudi sig at indlade. Ikke -heller vilde

Rentekammeret lilraade for nærværende Tid at forbinde de

Handlende ti) at have Forraad af Kornvare udi Handelsimsene

i Landet efterliggende, men mener, at det ved den sædvanlige

Forbindtlighed: at forsyne Landet til Fornodenhed , for det
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1758. fyrste vilde hnve sit ForijHvende; og ilivorvel iovrigt Intel der-

18. April, imod kuude være at erindre, at Landets Indbyggere, forsnavidt

--'^'--^^•»^
(le ililte ere Ovrighedspersoner, Domniere og s;iadanne Uetjente,

som efter deres Embeds iMedfor tilkomme at iiave Indseende

med Handelen, derudi tage Deel, saa ankom det dog derpaa,

om de maalle besidde den i saa Maade fornodne Pormue,

uden dertil at beliove Forskud eller Laan af Konj^ens Kasse,

som ikke findes tilraadeligt. — Derimod ansees det nu for

tjenli#;;st, at Uandelen for Island og Finmarken, som Anno

1746 blev sammenfoiet, nu opbydes til Forpagtning liver for

sig, og Havnene udi Island adskilte, saaledes som de foriien,

indtil Anno 1733, liave været forpagtede, og ellers, i Henseende

til Slagteriets slette Ueskaffenbed, ligesaaVel osten som norden

paa Landel, paa den Maade, at Slaglerliavnene iltke alene for

Norden lægges til de Fiskerhavne for Sonden, livornied de da have

været sammenfoiede, men endog de for Osten til Fiskerhavnene

Vestmannoe, Boesand og Stappen, deels sonden og deels vesten

paa Landet, efter hosfoiet Forslag, samt Forpagtningen ikkun

at være paa 5 Aar, inden hvilken Tid man skulde haabe, at

Tilstanden i Landet vilde forbedre sig; dog at Holmen og

den dermed forbundne Husevig Havn ikke bleve opbudne, men

Handelen der indtil videre fort for kongelig Regning, for at

undgaae de mellem Handelen og de nye Indretninger forment-

lig uundgaaclige Collisioner, da hian paa den anden Side dog

ikke turde overlade disse Havne til det islandske Interessent'

skab, som tilbod sig at modtage dem. — Condilionerne til

foranforte Forpagtning, hvorefter ogsaa Handelen paa Holmen og '

Husevig blev at drive, formenes at kunde udi de o Aar for-

blive ligesom de hidtil have været, undtagen udi efterskrevne

Poster, som deels lolge af Forandringen fra Compagnie- til

Separal-Handel, deels forhen erebelaiede eller foranstaltede, og

ellers efter Omstændighederne eragtes fornodne, samt ikke

skjonnes at være af den Beskaffenhed, at detij Handelen Lyst-

havende derved kunde afskrækkes fra derpaa at byde, nem-

lig: J) at hvad Octroyen af 1. Decembr, 1745 § 2 .melder om
Press-Tobak fra fremmede Steder, udgaaer, efter Resol. 21-

Januar 1749, og denne Tobak fremdeles blev at tage fra den i

Kliavn anlagde Fabrique. — 2) At Tilforsel af fremmed Jern

retter sig efter Resol. 4. Juli 1747, saaledes: at det ikke

maatte overgaae Halvdelen af hvis til hver Havn paa Island

udfordres. — 3) At Consumlionen af Brændeviin, naar det

tages i L^haviv, godtgjores af dertil beviisligen brugte Vare,
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efter Resol. 31. Jnnuar indeværende Aar, istedenfor at saad.in 1758.

Godtizjorelse ved bemeldte OiUroyes 6*" Post 7**^ Art. var ansat i^. April,

å Pot 4 Skilling. — 4) At de lloistbydende, hver for sin Havn, —

—

stille tilstrækkelig Caution, saavel for Distrietets behorige For-

syning efier Conditionerne, som den udlovende aarlige Afgift

og hvad af Jordebogs- Indkomster i Landet , imod sædvanlig

åparte Betaling, modtages, istedenforOctroyens 27**" Post, hvor-

imod Bestemmelsen i Resol. 23. Sept. 1748 niaatte bortfalde.

— 5) At det blev de.Pagtende uformeent at afstaae den eller

de dem overdragende Havne til andre Kongens Undersaalter,

som ere bosiddende i Kliavn, j}aa lige Maade og med samme

Vilkaar, som det ved forrige separate Ha^ndel har været tilladt,

saa at det for Kammeret anmeldes, og den Fratrædende tillige-

med hans Cautionist dog bliver ansvarlig for Afgiften og hvad

af Handelen dependerer. — 6) At den 2*^"" Post i Oetroyen

forklares derhen: at de Handlende kunde fragte enten kjoben-

havnske eller andre indlændske, danske, norske ug slesvigske

Skippere pg Skibe, hvilkel udi Compagniets Tid skeet er, og

under separat Handel ligeledes har været sædvanligt, da de

Handlende efter Oetroyen Vjnr tilladt at betjene sig af de saavel

her i Riget, som i Norge, samt Flensborg og Sonderborg hjem-

niehorende Skippere og Skibe. — 7) At hvad 3*^" Post melder

om indberetning Ira Slæderne udi Sædland, Fye'n og Jylland,

aarligen udi Julii Maaned, angaaende hvad Quantum Rug der-

fra var ;it erholde under 10 Mk. å Tonde, maa forbigaaes,

efterdi hvad derom fra Stæderne indkom har ikke været til

nogen blflerretning, som ikke heller efter Omstændighederne

derfra var at vente. - 8) At 4'*« Po^, hvor befales at svare

1 pCt. Told åf de herfra til fren)mede Steder udskibende is-

landske Vare, efter Resol. 25. Julii 1743 derhen forklares, at
'

samme Told ligeledes bliver .at belale af disse fra Gliickstad,

eller andensteds udi Kongens Riger og Lande udskibende

Vare. — i)) Hvor Landets Indbyggere udi 5*® Post i Alminde-

lighed forbydes at handle udi Landet: at undtage interessen-

terne udi de nye Indretninger, forsnavidt dem er tilladt at

kjobe raae Materialier af Lid, Huder og Skind til Fabriquer-

nes Furnodenhed af, og igjen at sælge de der forarbeidende

Vare til Landets Indbyggere. ~ 10) At 9*« Post, om at bruge

rigtig Vægt og ,:aal, lilfoies, overeensstemmende med den af

Rentekammeret ved Skrivelse 7. Vlai 1755 gjorte Foranstalt-

ning: at de Handlende lader Landets Indbyggere være tilstede,

ikke alene ved Vægten men endog ved Maalet, paa de af dem
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1738. saavel leverende som modtagende Varer. Og dersom nogen

18. April. Tvivl paa dets Rigtighed maatle være, da Vårene strax udi

'-^^'^'"'^ tvende uvillige Mænds Overværelse at lade efterveie og tnaale,

hvorved og Sysselmanden hunde forbindes udi iornodent og

gjorligt Fald at være tilstede, og Sagen derefter paa Stedet

aigjores. — 11) Af 10^*"Post at udg.nae den ved Resol. 25. Mai

1746 ophævede Artikul, om at lade de til Landet sendende

Vare, forend de udskibes, ved tvende dertil udmeldte Mænd
besigtige i Khavn, eftersom denne Besigtelse befandtes ikkeat med-

fore den agtede Nylte, og siden det, hvorvidt Vårene ere for-

svarlige eller ikke, paa den desuden udi samme Post befalede

Besigtelse i Landet egentligen ankommer — 12) Hvor udi

IS'*« Post tillades i Nodsfald, efter Kjobniændenes Afseiling fra

Landet, at aabne Handelshusene, for deraf at udtage hvad

de Trængende til JVodlorftighed bebove, at tilfoie: at hver

farende Kjobmand til den Ende aariigen ved Skibels Bortgang

fra Landet tilsender Sysselmanden en riglig Specification, un-

der sin Haand, over alle i Handelshusene eftcrliggende Vare,

og han af samme Specification at tilstille Am.tmandenen Gjen-

part, til Efterretm'ng udi paakonunende Tilfælde. — 13) At

; den Frihed, Landets Indbyggere havde udi Compagniets Tid,

efter Oetroyens 22** Post, med al handle paa hvilken Havn

de fandt for godt og "forud amneldte, ophorer, og hver Havns

Uandels-District derimod at forblive sotn samme forhen, for-

end Compagniets Indrettelse, liaver været, samt Indbyggerne,

ligesotn da, ikkun i de Tilfælde, naar Havnens Skib udeblev,

. . eller de begjerte Vare enten ikke der var at bekomme, eller

og ikke kunde erholdffs forsvarllue, at være tilladte al soge

anden Havn, samt ellers, lil al forekomme Fornærmelse af

den ene Handlende mod den anden og hvis dertil horer, at

foreskrive Alt hvad ved den separate Handel i saa Maade har

været befalet. — 14) At de Handlende, efter Resol. 11. Mai

1750, forbindes, for de sig ved Academiet her i Staden op-

holdende islandske Studenter, imod billig Fragt og andre Om-
kostninger at fore de Vare, som i Landet forlanges dem til-

sendt, indtil for 8 Rd. inclus. efter Laridtaxten for hver Stu-

dent om Aaret; dog at Vårene overlades Eierne til fri Raa-

dighed, saasom den Condition , at overdrage samme til de

Handlende og ingen Anden, for hvad de paa den Tid gjelde

her i .Staden, som Con^pngniel sig havde betinget, og ved be-

meldte Resolution er til'staaet, syne« efter Omstændighederne,

og til Lettelse for disse i Almindelighed fattige Studenter, vei
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at kunde bortfalde. — 15) At Forordn, om Taxten i folgende 1758,

Punkter nærmere forklares, saasorn: a) hvor anfo^es Melet, 18. April,

samt at det skal veie med Træet neml. 1 Tde 12Lpd.; Tde

6 Lpd. 0^ 'A Tde 3 Lpd., dog uden at enten Varenes Egen-

skab eller Træets Vægt derhos beskrives : at fastsætte til Efter-

retning paa begge Sider, at Melet, som det altid er holdt for

at burde være, skal bestaae af forsvarligt Rugmeel, og at for

Træets Vægt regnes: pna 1 Tde 1 Lpd. 4 Pd. til 1 Lpd. 8 Pd.

i det hoieste, paa 'A Tde 14—16 Pd., og 'A Tde 7 å 8 Pdr,

saa at, dersom Træet var tungere, maatte dog derfor ikke

fattes noget udi Melet. — bl Hvor det er sat Taxt paa Skon-

rogen og Skibsbrod, Tondeviis, uden derhos at melde, hvad

Brodet udi hver heel eller halv Tonde skulde veie; ligeledes

at fastsætte BroiJets Vægt efter gjorende Provebagning af 7

Skjepper Rug til en Tonde Skonrogen , og 5 Skjepper til en

Tonde Skibsbrod, hvorpaa de Handlende dertil nyde Consum-
' tionsfrihed. — 16). At som den Fordeel, de Handlende hidtil

have haft paa didforende Kornbrændeviin , da Forordningea

beskriver ikke af hvad Styrke det skulde være, og Taxten å

Pot, som betales med Fisk og Tran, 5, og med andre Vare 6

Fiske, eller 10 h 12 Sk. Species, langt overstiger hvad saadant

Brændeviin, der ikkun haver holdt omtrent 4 Grader, sær-

deles udi gode Kornaarlnger samt med den bevilgede Frihed

for Consumtion og anden Afi^ift, koster her elier i Flensborg,

synes at have givet Anledning til, at Indbyggerne skal ikke

'alene være animerede, men endog i visse Maader formaaede

til at kjobe disse Vare, foruden at over dets ringe Styrke er

fort Klage: Forordningen da derhen maatte forklares, at saa-

dant Brændeviin skulde holde 6 Grader, samt Taxten derpaa

nedsættes paa Fiskerhavnene til 4 og Slagterhavnene 5 Fiske,

som var paa hver Pot 2 Sk. Species mindre; dog de Hand-
lende derimod ikke at være forbundne at fore til Landet eller

hver Havn mere end en Trediedeel imod hvis udi et propor-

tioneret Aar af de sidste 3 har været didbragt, hvortil Amt- .

manden, Biskoppen for Holum Stift, begge Laugmændene og

nogle Sysselmænd i Aaret 175G iblandt Andet have forlanget,

at Tilforseleti norden paa Landet maatte indskrænkes, udfal-

dende for alle Havne til omtrent 82000 Potter; og behovede
da hver Sysselmand, for ved Besigteisen at erfare om Brænde-
vmet holdt de anforte Grader, samt udi paakommende Tvi-

stigheder Parterne derudi at adskille, at være forsynet med
en Brændeviiasprover, hvilken, som af liden Betydenhed, for

///. jB. 20
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4758. kongelig Regning kunde bekostes og didsendes, thi vel giver

18. April. Landfogden Anledning til at forbyde denne Drilts" Didforsel,

—
' men omendskjondt snmnie, som han andrager, af en Deel kan

misbruges, og Landets nærværende Omstændigheder kunde

udfordre, saavidt mueligt er, at forebygge Overdaad, saa synes

dog betænkeligt Indbyggerne paa dette Land, mere end an-

densteds, dets Brug aldeles at betage. - 17) Derimod kunde

det vel, saavidt fransk Brændeviin angaaer, fremdeles forblive

ved Taxien å Pot paa Fiskerhavnene 12 og Slagterhavnene 14

Fiske, eller 24 og 28 Skilling Species; dog at deraf ikke did-

fores mere, end hvad Landets geistlige og verdslige Betjente, ,

samt Kloster- og Ombudslioldere selv forlange og behove til

eget Brug, paa det ikke disse fremmede Vares Brug, fremfor

de indlændske, skullei Landet indfdres. — 18) At af de paa

Fabriquerne i Landet til Indvaanernes Brug forarbeidende og

_her til Staden forende Klædevare, naar sanii))e paa detalmin-

delige Klædemagazin kjendes dygtige, modtages af de Hand-

lende, ligesom Compagniet dertil ved T\esol 20. Marts 1753

har været forbunden, hvad til Handelen i Landet behoves, og

at Prisen derpaa imidlertid forblev saaledes, som udi sidst-

afvigte Aar af Gompagniet og Interessenterne udi bemeldte

Fabriquer er indgaaet. — 19) At det til Landet sendende

Tommer holder saadant Maal, som en derover af nogle Tom-

mermestere her i Staden Anno 1734 forfattet og vedkommende

Betjente i Landet til Efterretning ved Handelen herfra com-

municeret Forretning det beskriver. - 20) At dansk Courant-

Mynt fremdeles, efter Resol. 20. Marts 1753, bliver gangbar

i Landet, og ligesaavel af de Handlende, som alle Andre, der

udgives og modtages paa derhos foreskreven Maade, nemlig 1

Rd. 12 Sk. Courant mod 1 Rd. Species, og 1 Rd. 6 Sk. Cou-

rant mod 1 Rd. Croner; dog at forholdes efter Octroyens 11*»

Post, saa at Betalingen til de Handlende skeer ikke med Penge,

naar Indbyggerne have Vare at levere. - 21) For desto bedre

at holde over, at Intet fores til Landet, sotn kunde give An-

ledning lii Pragt og Overdaadiglicd , livorom Compagniet ved

Resol. 11. Mai 1750 er bleven erindret, herefter aldeles at

forbyde de Handlende nogen Vare, som ikke udi Taxten ere

navngivne, saavel som fransk Brændeviin, hvorom udi fore-

gaaende 17^' .Post er meldet, under dets Confiscation, derhen

at fore, med mindre Indbyggerne saadant forud bestille, og

;det fra Kammeret blev tilladt dennem dermed at forsyne; til

hvilken Ende de Handlende hvert Aar kunde indsende Speci-

1



Kgl. Besol. ang. Hanbelkn. 307
-

fication over dem, som i saa Maade noget, og hvad hver især, 1758.

havde bestilt, til nærmere derom foiende Anstalt. Og for hvis ig. April,

da af de bestilte Vare tillades at didfore, nyde de Handlende,

istedenfor de 3 Fiske paa hver Rigsdalers Penges Forskud i

Croner, hvorom Forordningen melder, imod hver derfor i Rhava

udlæggende Rigsdaler Penges Forskud i Courant, efter be-

meldte Resoi., 46 Fiske eller 1 Rd. Species Betaling i^Landel,

undtagen for det franske Brændeviin, som betales efter Tax-

ien. — 22) At som det ligesaavel for de Handlende som Lan-

dets Indbyggere kan være nyttigt og fornoden, at den Fisk,

som fanges om Foraaret eller ved Sommerens Begyndelse,

forend Skibenes Ankomst til Landet, og ikke lader sig virke

til saadan Torflsk, der enten til de Handlende kunde afsættes,

eller til Indbyggernes Fode udi Landet var at bruge, virkes

til KlipQsk, for dens Fordærvelse at forekomme: saa havde de

Handlende saadan Fiskevirkning til begge Parters fælles Bedste

at befordre, og Indbyggerne for hvis de deraf kunde levere

billigen at behandle; Thi vel er bragt i Forslag, at sætte paa

denne udi Taxten ikke benævnte Fisk en vis Priis, men som
Kjobmændene eragte det af Landfogden Foreslagne, nemlig:

å Væt Kliptorsk 48, og Kliplanger, Kolier og Rokker 45 Fiske,

at være for hoit, og hvad de derimod proponere, saasom for

Kliptorsk 45, Langer 40 og Rokker 35 Fiske, synes at være

for. ringe, helst Torflsk gjelder efter Taxten h Væt 40 Fiske,

og den anden at tillave dog udfordrer baade mere Arbeide,

samt tillige Salt, saa formenes« udi saadan Henseende og da

KlipQsken skal i aUnindelig Handel ikke være san afsættelig

som den torre, at ikkun forbenieldte Condition for det forste

derom var at tilfdre. — 23) At det forblev ved den paa Tran

satte Taxt': å Tonde 1 stort Hundrede og GO Fiske, eller 3 Rd.

72 Sk. Species, forsaavidt den haves af Torskelever: men Hav-
kalvs og Sælhundetran, for at opmuntre Indbyggerne denne
Fangst, til deres og de Handlendes Fordeel, mere end hidtil

at soge, og i Henseende til den gode Priis, hvorudi disse Vare

i Khavn befindes, at forhoies efter Landfogdens Forslag å Tonde

til 2 Hundrede og 30 Fiske eller 5 Rd. 60 Sk. Species. —
24) At med den ferske Fisk, Blodflsken kaldet, som de Hand-

lende modtage til Indsallning oi; Klipfisk -Virkning, havde de

at behandle indbyggerne i alle Alaadef efter Taxten og Billig-

hed, samt saaledes, at de Fiskende derved mere opmuntres til

at soge end at efterlade Fiskeriet. Thi omendskjondt denne

Post udi Taxten, hvor anfores, at 40 gode gilde Blodiiske gjeld€

20*
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1758. en Væt eller 40 Fiske, vel synes at kunde behove nærniere

48. jVpril.' Forklaring efter Vægten, hvortil Landfogden og ved sit For-

' -r^—' slag giver Anledning, helst den af de Farende paa et Sted ikke,

som paa et andet, skal være modtaget, og saadan Ulighed har

givet Aarsag til adskillige Tvistigheder; saa dog, da forbemeldte

Kjdbmænd derimod forestille, at det vilde medfore stor Ulei-

lighed udi Handelen, især fordi Fisken, naar den er flækket

og Rygbenet frataget, skal ikke uden Skade taale saadan Be-

.
handling, som dermed maatte foretages, naar den skulde veies,

formenes, helst efter Handelens nærværende OmstcGndigheder,

.
at fordetforste ikkun foranfdrte Erindring derom var at gjore. --

^ 25) At i Henseende til Faarenes Dod fast overalt paa Landet

forbydes Indbyggerne og de Handlende, under vilkaarlig Strata

udi de forste 2 Aar at levere 0J5 modtjige udi Handelen Gim-

merlam og Faar, som ikke ere 2 Aar og derover, ligesom 1755

i Haabsaas (Hofsés) og Skagestrands Distrikter med Compagniets

Samtykke skeet er: og saadant Forbud holdes ligeledes for-

noden for indeværende Aar, da Besciglingen af Compagniet

besorges, omendskjondt deraf nogen Afgang udi dets Handel

maatle fdlge, helst Tabet dog ikke var at ligne imod hvad

Skade det vilde være for Landet og efterkommende Handlende,

dersom de Creature, som behoves til Forplanteisen, bleve ode-

lagte, eller for meget medtagne. — 26) At udi samme Hen-

seende, og paa det Indbyggerne i Almindelighed, for de Tider

de ikke kunde fiske, samt de der værende Fabriquer, ikke

skulde mangle hvad til Forarbeidelse beboves, ligeledes paa 2

Aar at forbyde Ulds Udforsel der af Landet, helst det deraf

hidbragte har, særdeles udi de sidste Aaringer, ikke været af

stor Betydenhed. — 27) At samtlige Pagtende, efter indbyrdes

Forening, træde for denne Forpagtnings Tid i Con)pagniets

Sted udi de Contracler, samme til Fiskehandelens Hedste med

visse Fiskehandlere i Dantzig og Altona allerede i Aarene 1748

og 1757 have oprettet, og hvorom dem, paa Forlangende, Efter-

retning meddeles, saa at de, imod disse Contracter paa deres

Side at opfylde, nyde de deraf fdlgende Fordele. Thi vel er

Compagniets Directeurer, da de paa Interessenternes Vegne

erklærede sig at træde fra Octroyen ved dette 'Aars Udgang,

iblandt Andet paa denne Condition saavel om bemeldte som

andre mindre betydelige Contracler, hvorom herefter videre mel-

des, svaret fra Rentekammeret, at det ankom paa dem selv, denne

Sag med dem, til hvilke Handelen igjen blev overdraget, at afgjdre.

Men det foregives nu, at Compagniet skal staae Fare for, a.t
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geraade med disse Contrahenter, og især de udi Altona, i Pro- 1758.
ces og Vidtioftighed, med mindre de liitrædeiide Handlende ig^ April,

forbindes samme Contracter at opfylde. Og oinendsltjondt- .^v^^^^

det vel havde været bedre, at den med Altonaerne under 22.

Aprilis sidstafvigte Aar, og altsaa ikkun 3 å 4 Uger forend den

kongelige Resolution om Octroyens Ophævelse blev meddeelt,

af Compafjniels Direcleurer indgangne Forening var bleven

udsatj indtil de erfarede Udfaldet paa samme Sag, der længe

tilforn havde været under Behandling og da stod under Afgjo-

relse, saa dog, siden den for Fisken ved begge Contracter be-

tingede Betaling, nemlig for 1000 Skpd. og mere til Dantzig,

å Skpd. 28 til 34 Gylden Preussisk, eller omtrent 8 å 10 Kd. '

Dansk Courant, og for 4000 Skpd: til Altona k 16 Rd. Croner,

synes for næiværendie Tid ikke at være ufordeelaglig, skulde

man formode det hos de til Handelen Lysthavende vilde ikke

give nogen synderlig Betænkning: foranforte Condition, sær-

deles paa saa faa Aar som til Forpagtningen er forestilt, der-

ved at indgaae. Men hvad de andre Contracter betræfFer, saa-

som med Brand- og Vand-Commissionen, om et Qvantum Tran

* aarligen til denne Stads Ggdelogter for betinget Priis at levere,

og med en her boende Isenkræmmer, om Jernkram hos iiam

for visse Priser at kjobe, da formodes, at de ved Compagniets

Ophævelse afsig selv bortfaldt, med mindre de tiltrædende

Handlende fandt sig tjent med samme at indgaae, som dog

vel var bedst til vedkommende Parler at overlade. — 28) Der-

som den 27^« Post i Octroyen, hvor de Pagtende forbindes at

svareden udlovede aarlige Afgift, uden nogen Befrielse for

Misfangst paa Fiskeriet, eller Vanheld med Qvægels Dod, eller

i andre Maader, maatte derhen formildes : at naar den eller

Pagtende hefandtes at have forsynet sin Havn eller Handels-

I^istrict
i alle AJaader forsvarlig efter Octroyen, og han dog

udi nogl« Aar efter hinanden, formedelst de anforte Tilfælde,

tog ved Handelen nogen betydelig stor Skade, kunde ban vente, -

at samme blev tagen i Betragtning til Foriindring i Focr
h

paglnings-Afgiften, vilde det formodentlig betage en og anden

den Frygt, de ellers nu kan have, for at byde paa denne

Handel, særdeles efter Landets nærværende Tilstand. — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 39, Nr. 52 a.

Vi approbere allern., at Handelen paa Island og

Finmarken fra næstkommende 1759 Aars Begyndelse,

de tvende islandske Havne Holmen og Husevig undtagne,



310 Egl. Resol. xm. Handelen.

1758. opbydes ved offentlig Auction til Forpagtning, dog paa

18. April. 6 Aar og f6rst under eet, men derefter separat, nemlig:

de islandske Havne inddelte paa den foreslagne Maade,

samt Handelen paa Finmarken for sig, alt med de Con-

dilioner, som af Vores Rentekammer allerund. er fore-

stilt, undtagen 16*' Post, forsaavidt Brændeviins-Taxtens

Nedsættelse angaaer, da det ved nuværende Taxt for

det FiJrste kan forblive; dog at deraf ikkun fores en

Trediedeel til Landet imod hvis forhen didbragt er, og

27** Post, om de med Compagniet oprettede Con-

tracter: at de Tiltrædende forbindes at holde lige-

saavel de tvende: om Tran til denne Stads Gade-

lygter at levere og den til Island behovende Isen-

kram, som do andre tvende om Fiskehandelen, dog at

Isenkræmmeren leverer for Landet forsvarlige Vare.

Og kan Directeurerne for bemeldte nuværende Gom-

pagnie tilskrives: at som Vi, i Henseende til dets De-

claralion, ei længer at kunne svare den udlovede Afgift,

samt andre bevægende Aarsager, allern. have entlediget

samme fra Octroyen ved dette Aars Udgang, samt ladet

forfatte de Conditioner, som efter Landets nuværende

Beskaffenhed eragtes tjenlige, og hvormed Handelen

paa aaforte Maade baade under eet og separat bliver

opbuden: saa blev det dem tilkjendegivet, ifald Com-

pagniet skulde for sig eragte tjenligt, paa disse Gondi-

tioner ved Auctionen at lade byde. — lovrigt ville Vi

allern. lade bemeldte tvende Havne, Holmen og Husevig,

for det Fiirste udi et. Par Aar paa Vores Regning be-

seigle, med lige Conditioner i Henseende til Handelen,

som for do andre Landets Havne fastsat er. Og kan

Kammeret allerund. nærmere forestille, saavel om det

Fprncidne ved denne Beseigling, som angaaende de udi

den fcirste Havns District anlagte nye Indretninger, om

eller hvorvidt, til Landets almindelige Bedste, tjenligt

eragtes, samme at vedligeholde, eller at forandre og

forbedre, samt om ikke herfra var at beskikke en Per-

son,'^ som dermed kunde have Opsigt, med videre;
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ligesom og, imedens forbemeldte Forpagtning varer, 1758.

kan corresponderes med Vedkommende, angaaende den ^^"^^^.^
islandske Landfogeds og de ovrige dette 'Lands Betjen- .

tes Forsiage, om videre Forandring udi Taxten, og nye

Indretning udi Beseiglingen, med videre, og samme
derefter nærmere foretages, Christiansborg Slot den

18. Aprilis 1758.

Reskript til Stiftbefalingsmand Rantzau, ang. 22. April.

Dodsdommes Execution. Fredensborg 22. April

1758. — Publiceret paa Althinget 1758 og trykt i Allhingsb. ,

s. A, Nr. VIII, 2, jevnf. Amtniands-!\Iissive ti] Laugmændene og

Sysselmændene 12. Juli s. A., ssl. Nr. xxvi. Siell. Tegn.

LXXXII, 133-134; Fogtm. V. 2, 222.

' Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Det er ved

allern, ergangne Reskript af 28. Maji 1735 i Vore Riger

Danmark og Norge bleven anordnet og befalet, at med
Delinquenters Execution',. som ere domte fra Livet, være

sig enten i Oberretlerne, eller og udi Vores Hoiesteret,

endskjondt de ergangne Domme kunde være vedkom-

mende Ovrighed til Hænde komne, for derefter at lade

Executionon fuldbyrde, ikke maatte fortfares, eiler saa-

danne Domme paa Delinquenterne exequerés, f6r end

vedkommende Ovrighed, som Executionen skulde foran-

stalte, fOrst til Vores Danske Gancellie havde indberet-

tet de ellers ved Sagerne og de ergangne Dødsdomme
værende Omstændigheder og derpaa erholdet videre

allern. Resolution. Men, som det fornemmes, at der

paa et og andet Sted er taget Anledning af den, an-

gaaende hvilke Delinquent-Sagers Bekostninger bor lignes

Pf*a Almuen udi Vore Riger Danmark og Norge den

^3. Januarii 1747 allern. udgivne Forordning, dens 3**'

Artikul, at lade slige Domme, naar Misdæderen ved

I>ommens Afsigelse for Oberreilen ikke haver forlangt •

eJIer begjert Sagen til hoiere Ret indstævnt, paa Delin-

quenlen fuldfore : — thi have Vi allern. funden for godt,

forbercirte aliern. Reskript af 28. Maji 1735 herved at
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4758, igjentage, og ville allern. have befalet, at Domme paa

l^'^^^JJIJpLivel ikke maa exequeres for end de Os allerund. ere

blevne refererede. Hvorefter du dig, forsaavidt Vore

Lande Island og Færoe angaaer, allerund. haver at

rette, og saavel Amtmanden som andre Vedkommende

paa bem" Vore Lande Island og Færoe Sligt at be-

kjendtgjdre, og dennem af denne Vores allern. Befaling,

en rigtig Gjenpart til deres allerund. Efterretning at

meddele. Udi 5vrigt vente Vi din allerund. Indberetning,

ét du sarhnie Vores allern. Ordre haver bekommet. Befa-

lendes &c. Skrevet paa Vort'Slot Fredensborg den 22.

Aprihs -msK

8. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus

Gislason, ang. Indskrænkning i Handelen med

Faar. Khavn 8. Mai 1758. - Bekjendtgjon vedAmt-

mandens Missive til Laugmændene og Sysselmændene i Island-

12. Juli 1758, trykt i Altbingsbogen s. Nr. xxvi; Rentek.

Isl. og Færo. Copieb. Litr. M, Nr. 263.

Efter at vi, ifålge Hans kgl. Maj*' allern. Befaling,

havde tilskrevet Directeurerne for det islandske Com-

pagnie: udi dette indeværende Aar ikke udi Handelen

at imodtage Gimmerlam og Faar, som ere under 3 Aars

Alder, have Directeurerne udi Skrivelse af 27. Aprilis

sidstleden meldet, at deres paa Slagter-Havnene farende

Kjcibmænd derom Ordre skulde blive tillagt, imod at

Indbyggerne igjen levere saa mange Beder af eet

Åar og derover, efter Taxten, som de fra deres Hus-

holding kan undvære, samt gjeldé Faar, der ikke kan

give Yngel af sig; og da man derimod ikke Noget ha-

ver at erindre, saa ville Herr Amtmand ved Syssel-

mændene lade Indbyggerne tilkjendegive, at ligesom

ingen Gimmerlam og Faar under 2 Aars Alder udi

Handelen dette Aar maa leveres og imodtages, saa

maatte og Indbyggerne derimod til de' Handlende ind-

levere saa mange Beder af eet Aar og derover, som de

') Reskript af samme indhold s. D. til alle Stiflbefalingsmænd

i Danmark og Norge, m. 11. Siell. Tegn. LXXXIl, 134^—137.
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fra deres Husholding kan undvære, saavel som gjelde

Faar, der ikke kan give Yngel af sig; og vil vi ellers

formode, at Herr Amtmand lader p'aasee, at begge

Dele af Vedkommende bliver iagttaget. Vi forblive &c.

Beiitekainmeret 8. Maji 1758. .

Rentekammer - Skrivelse til samtlige Syssel- g ^g^-^

ang. Handels - Jlestancernes Ind-

drivelse m. V. Khavn 8. Mai 1758. — Indskjær-

pet ved Amtmandens Missive til Laugmændene og Sysselmæn-

dene i Island d. 12. Juli 1758, trykt i Althingsb. s. A. Nr.

XXVI; Rentek. Isl. Færo. Copieb. Litr. M, Nr. 244.

Som Hans kgl. Maj* allern. haver behaget at entle-

dige det nuværende islandske Gompagnie fra den dem
paa Islands Beseiling meddelte Octroye ved dette inde-

værende Aars Udgang, og hvorefter Landets Beseiling

til ny Forpagtning fra næstkommende Aars Begyndelse

efter de dertil allern. approberede Conditioner vorder

opbuden; da, siden Compagniets allern. meddelte Oc-

troyes 24** og 26^". Post udtrykkelig foreskriver og be-

faler, hvorledes de af de udi Handelen tiltrædende for

d^res udi Landet efterstaaende Vare, Huse, Inventarier

og Restancer sjkal nyde Betaling, saa haver I, paa de

farende Kjobmænds Forlangende, ved Skibenes Ankomst
straxen med tiltagende Mænd, efter Octroyens Indhold,

at eftersee Handelshusene og hvad Inventarium deraf

*3ependerer, samt derefter taxere og beregne, hvad
samme efter nærværende Tilstand udi Penge kan an-

^""age, samt de udestaaende Restancer, saavidt deraf

kan ventes at indkomme og for visse ansees, i Anled-
'

"^^^g afOclroyen og den kgl. allern. Forordn, af 10. April

^'^OS ved lovlig Adfærd, dog uden Undersaatternes
^u»n, at see inddrevne og til Kjobraændene betalte.

Men over de Uformuendes Gjeld forhverves et Things-

^idne, efter allerhOistbem*" Octroyes 24"« Post, thi hvad
de Vare angaaer, som ved enhver Havn befindes, da

forholdes dermed imellem de fragaaende og tiltrædende
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1758. Interessenter efter Octroyeus 24**^ og Se**" Poster, at samme

"^^^^j^^ imeHem dem selv vorder afgjort, hvorover da tvende

eenslydende speciale og fuldstændige Forretninger ud-

færdiges, saaledes som I med tiltagne uvillige Mænd i

fornciden Tilfælde, naar forlanges ^
agter med Eed at

bekræfte og forsvare, af hvilke Forretninger den ene

til den farende Kjbbmand paa Havnen vil leveres, og

den anden til Rentekammeret med de i Aar afgaaende

Skibe indsendes. Gud befalet &c. Rentekammeret

den 8. Maji 1758\

15. Mai. Kongelig Resolution ang. Forskud til de nye

Indretninger i Island. Fredensborg 15. Mai

1758. — I Anledning af Landfoged Skule Mngnussons An-

dragende om de vedvarende ha;irde, Aaringer, som Aarsag til

al Fabriquerne endnu ikke kunde holdes i Drift uden yderli-

gere kongelig Hjælp, hvorfor han anholdt om 8000 Rd., som

manglede til dette Aars Udredning. Kammeret bemærker, at

Udgifterne til disse Indretninger «loher noget h6it,» nemlig

tilOOO Rd. allerede, for hvilken Sum Landfogden havde leveret

Regning; men Ramm. tinder rimeligt, atdehaardeTider i Landet,

samt den Omstændighed, al Levnelsmidlerne maatte ansk.iffes fra

Khavn til Folkene, var Aarsag i den andragne Mangel. 1 en

ny Memorial havde Landfogden andraget, at naar interessent-

skabet fik 5000 Rd. til Laans mod dets i Khavn oplagte Klæ-

devare og Svovl, ansiaaet til 4800 R{l., behovedes kun 3000 Rd.

som en reen Understottelse (Forest. 6. Mai). Renlek. Norske

Relat. og Resol. Prot. 39, Nr. 67.

Vi ville allern. forskyde Interessenterne udi de nye

Indretninger i Island, til samme Indretningers fremde-.

les Understmtelse, 5000 Rd., som den herværende

Landfoged af Zahlkassen anvises. Hvorimod det, som

erholdes for indbemeldte her i Behold havende Klæde-

vare og Svovel, anslagen omtrent til 4800 Rd., kommer

derpaa l\\ Afdrag. Fredensborg Slot den 15. Maji 1758.-

') Ved Rentek. Skrivelse af s. D er Amtmand Magnus Gis-

lason sendt en Gjenpart lieraf, med Ordre at paasee den

givne Befaling udfort. (Copieb. sst. Nr. 243).
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Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau, i 7^8.

ang. Pligtårbeide til Holum Domkirke. Fredens- 19. Mai.

borg 19. Mai 1758\ — Concepl i Cancell. Archiv, is-

landske &c. Missiver 1751-1799 ; Norske Tegn. XXXVI, 281-282.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Af en fra

Vores General - Kirke - Inspections - Collegium indkomne

Forestilling er Os allerund. bleven refereret, at til den

paa Holum paa Vort Land Island opforende nye Dom-

kirke have de ifjor opsendt en dygtig Muursvend, og

forsynet ham med Tegning, Redskaber til Steenbræk-

ning og Forskud paa hans Ugeion, ligesom de og, til

bemeldte Domkirkes Bygning, efter Requisition, afsende
'

i Aar et stort Forraad af Bygnings-Materialier og Red-

skaber; og, som de- derhos have berettet, at ved denne

Kirkebygning og især ved Steenbrækningen ifjor er

indfalden den Omstændighed, at Bonderne ved Holum,

som til Haandarbeide har været tilsagte, har paastaaet

Betaling for samme deres Arbeide, 2 Mk. hver om
Dagen, foruden Skoe, Vanter, Tobak og saadant, hvil-

ket synes at være ubilligt: saa give Vi dig hermed

tiikjende, at Vi allern. have funden for godt, at Almuen
^ de nærmeste Sysseler ved Holum skal tilholdes, lige-

som det skeer med Almuen i Vore Riger, at forrette

sligt publique Arbeide omsonst og uden Betaling, hvor-

fore. du haverat tilkjendegive Amtmanden paa bemeldte

Island, at han skal foranstalte, det saa mange Folk

^^glig ved Holum 'er tilstede, som til Arbeidels Fortsæt-

telse behøves, og af Biskoppen, som Med-Inspeclor ved

øgningen, requireres. Derefter du 'dig allerund/haver

rette, og derom den fornodne Anstalt at lade fciie.

befalendes &c. Fredensborg Slot den 19. Maji 1758.

Kongelig Resolution ang. Forskud til Indret- 5. Juni.

ningerne i Island. Fredensborg 5. Juni 1758.
~ 1 AnlQdning af Kongens mundllige Resolution, hvorved

O Reskr. 23. Mai 1760.
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1758. 3000 Rd. yderligere bevilges i Tilskud til de ved Resol. 15.

—^-"-^ Mai d. A. bevilgode 50U0 Rd. .(Forest. 3. Juni). Rentelt.
\

5. Juni.
jvorsite Relat og Resol. Prot. 39, Nr. 75. '

,

*

Det er saaledes Vores allern. Vfllie, at til de nye

Indretninger udi Island endnu af Vores Cassa maa for-

skydes 3000 Rd., og er det vel, at samme den hervæ-

rende Landfoged Skule Magnusen er anviist. Fredens-

borg Slot den 5. Junii 1758.
- 1

9. Juni. Reskript til Biskop Finnur Jonsson og Amt-

mand Magnus Gislason, ang. Kirken paa Dag-

verdarnes. Fredensborg 9. Juni 1758*..-Concept

i Canc. Archiv, Islandske &c. Missiver 1751—1799; Norske .j

Tegn. XXXVI, 290—291.
'

t

Frederik den Femte &c. V. G. T. I den Anled-

ning, at Vores Géneral-Kirke-Inspections-Collegium Os

allerund. haver forestilt, at Sognepræsten til Skard og

Buderdals Kald udi Dale Syssel, i Skalholt Stift paa

Vort Land Island ikke. uden stor Besværlighed, og dog

ikkun til liden Nytte, skal kunne betjene endeel. Oebo-

ere, som ligge saa langt fra Hovedkirken Skard, at de

ikke uden faa Gange om Aaret skal kunne scige den,

men at derimod Dagverdarnes Bedehus eller Capel skal

være dem meget nærmere beliggende, naar samme

maatte indrettes til en ordentlig Sognekirke, hvortil et

Par bemidlede Folk, ved Navn Boye Benedixsen paa

Rappoe, og Elen Benedixdalter, som skal være Eiere

af Gaarden Dngverdarnes . paa hvis Grund Cåpellel t

staaer, skal have givet endeel Jordegods og LOsSre,

saavel til Kirkens Stiftelse og Vedligeholdelse, som og

til Præstens L(5ns Forbedring, ligesom og andre af

Menigheden paa egen Bekostning skal have gjort Be-

^ynjdelse med at opfcire og indrette Bedehuset til en

ordentlig Kirke: — have Vi under denne Dags Dato

j

(i jevnf. Gavebreve 28 Novbr. og 30. Novbr. 1152. \
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allern. rescriberet Os eiskel. Herr Olfo Manderup, Greve 1758,

af Rantzau dc. og dig, Biskop Jonson, at bemeldte "^9""^^^]^

Dagverdarnes Capel eller Bedehus maa herefter være

og blive en ordentlig Sognekirke, hvorudi Gudstjenesten

med Prædiken og audre Ministerialia maa forrettes,

ligesom udi andre Sognekirker, og en Kirkegaard ved

Kirken indrettes, samt atBcindergaardenePurkcie, Rappoe,

Andtoe, den lille og store Langoe, saa og Lang5enæs,

maa tages fra Hovedkirken Skard, og henlægges til den

nye Dagverdarnes Sognekirke, forsaavidtr faste og Icise
* * '

Ores Tiender, Leiekjob, Lysetolder og andre Rettighe-

der angoaer, paa det af sammes saa kaldede Portion

den nye Kirke kan i Stand sættes og i Fremtiden ved-

ligeholdes, saa og at den hele Jord Dagverdarnes, hvor-

paa Kirken staaer, maa forblive ved samme Kirke. Thi

er hermed Vores allern. Villie og Befaling, at I regu-

lerer denne [ndretning,. og især lader eder de af for-

bem*« Boye Benedixsen og hans Soster Eien Benedix-

datter udstædde Gavebreve paa endeel Jordegods og

^L()s5^e til denne Kirkes Istandsættelse in Original! til-

stille, for samme i Stiftskisten at henlægge. Derefter 1

eder allerund. haver at rette,, og Os ellers at indbe-

rette, at dette Vores allern. Reskript er eder til Hænde

kommen. Befalendes dc. Fredensborg Slot den 9.

Junii 1758.
'

Reskript (il Stiftbefalingsmand Grev Bantzau 9 Juui.

og Biskop Finnur Jonsson, ang. Indrettelsen af

en Kirke paa Dagverflarnes. Fredensborg 9.

Jnni 1758. — Norske Tegn. XXXVI, 289-290.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Af en til

Os fra Vores General-Kirke-Inspections-Collegio under

18. Maji sidsti indkommen allerund. Forestilling have

Vi ladet Os referere, at Sognepræsten til Skard og

Buderdals Kald udi Dale Syssel i Skalholt Stift paa Vort

Land Island, Herr Joen Biaduesen, haver indberettet,
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1758. hvorledes han ikke uden stor Besværlighed* . , . faa

9. Juni. Gange om Aaret til Midsommers Tid skal kunne scige
E

den . . . indrette Bedehuset til en ordentlig Kirke; da,

som demie Forandring skal være baade fornciden og

gjorlig: saa give Vi eder hermed tilkjende, at Vi, efter

bemeldte Vores General - Kirke - Inspectious - Collegii Os

derhos allerund. gjorte Forslag, allern. have bevilget

og fastsat: 1) at bemeldte Dagverdarnes Gapel eller

Bedehus . . . Kirkegaard ved Kirken indrettes; og 2)

at B(5ndergaardene Purkcie ... og i Fremtiden vedlige-

holdes; saa maa og den hele Jord Dagverdarnes, -hvor-

paa Kirken staaer, forblive ved samme Kirke. Til hvil-

ken Ende Vi ligeledes under denne Dags Dato ailern.

have rescriberet dig. Biskop Jonson og Os elskel. Mag-

nus Gislesen, Amtmand paa bemeldte Island, at regu-
*

lere denne Indretning og at imodtage de af Boye Be-

nedixsen og hans Soster Elen Benedixdatter udslædde

Gavebreve ... i Stiftskisten at henlægge. Derefter I

eder allerund. haver at rette, og den fornodne Anstalt

til denne Vores allern. Resolutions Efterlevelse at fOie.,

Befalendes &c. Fredensborg Slot den 9. Junii 1758^.

23. Juni. Reskript til Stiflbefalingsmand Grev Rantzau,

ang. Understdttelse til Kirker og Skoler i Island.

Fredensborg 23. Juni 1758^ — Norske Tegn. xxxvi,

305—306.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Ved Anled-

ning af en udi en Sag imellem Os elskel. Biskop Nico-

lai Friis, Sognepræst til Bodciens Præstegjeld i Trund-

hjems Stift, og Ole Ghristenssen Scifting fra Wefssen

udi Nordlandene, angaaende en fornævnte Biskop Friis

fratagen Stud, sem bemeldte Softing blev beskyldt for

') Det udeladte er ordret som i det næst foregayende Reskript.

*3 Ved Reskr. af s. D. er Gjenpart af dette Reskript com-

municeret General - Kirke - ihspections - Coilegium . i^Siell'

Tegn. LXXXIl, 100 —191).

O Reskr. 7. Juni 1760.
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at hafde ranet, udi Vores Hoiesterel den 26. Novembr. 1758.

1754 afsagde Dom, hvilken Dom for"" Biskop Friis 2^ runi

'

efter under adskillige mislige, og Vores Hoiesteret nær-

gaaende Beskyldninger Iiavde begjert ophævet og til-

sidesat, m. v., have Vi under 9. Junii sidstafv. allern.

rescriberet Os elskel. Friderich Ranlzau, Vores Stiftsbe-

falingsmand over Trundhjems Stift og Amtmand over

Trundhjems Amt, samt Doctor Friderich Nannestad,' Bi-

skop over bemeldte Trundhjems Stift, at forbemeldte

Biskop Friis for saadant sit utilbcirlige Forhold og Skri-

vemaade skal, iblandt andet, betale en Mulkt af 500

Rd., hvilke Vi allern. ville have skjenket til at anvendes

til gudelig Brug paa Vort Land Island. Thi er hermed

Vores allern. Vilhe og Befaling, at du, angaaende disse

Penges Imodtagelse af Biskop Friis, samt videre deres

Nedsendelse og Remisse til dig, med for" Stiflbefalings-

niand Rantzau og Biskop Nannestad nærmere haver at

correspondere, og, naar de ere betalte. Os det allerund. at

indberette, da Vi, efter dit udi Promem. til Vores Geheime-

raad i Vores Geheime-Conseil og Ober-Secrelerer i Vores - /
Danske Cancellie, Os elskel. Herr Johan Ludvig Holstein,

Greve til Ledreborg, Ridder p.. under 12"hujus allerund.

gjorde Forslag, allern. ville have bevilget, at af forskrevne

500 Rd. maa anvendes 300 Rd. til de forfaldne Præste-

gaardes og Kirkers Opbyggelse og Istandsættelse udi .

Holum Stift paa bemeldte Island, og de (ivrige 200 Rd.

til de tvende paa Landet værende latinske Skoler.
"

Hvorefterdudigallerund. kan vide at rette, og, naar Pen-

gene saaledes, som forbemeldt, vare' indkomne, Os nær-

oaere allerund. at foreslaae, hvorledes de til forskrevne

^^^ug, -under Anitmandens og Biskopperne deres Tilsyn,

hver udi sit Stift, bedst kunde anvendes. Befalendes

&c. Fredensborg Slot den 23. Junii 1758.

Rentekammer - Plakat ang. Opbud af den
2j oktbr

islandske Handel paa sex Aar. Khavu 21.
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758. Oktobr. 1758, — Original-Aftryk paa et Heel-Ark, uden

Oktbr. Trykkested? I

"'^""^^
Pla^cat. Hans kongel. Majestæts til Danmark og

Norge &c. Deputerede for Finaucei'ue og Tilforordnede udi

Kammer-Collegio, gjcire vitterligt: At, efter Hans kongelig

Majestæts allern. Befaling, bliver Handelen paa Island

og Findmarchen, de (vende islandske Havne Holmen

og Husevig undtagen, udi Kammer-Gollegio Onsdagen

den 6. Decembris forslk. Kl. 9 Formiddag, til ny og

separat Forpagtning udi sex Aar, fra næstk. 1759 Aars

Begyndelse til 1764 Aars Udgang, opbuden, paa de af !

Hans kongel. Majestæt allern. approberede Conditioner,

og samme Handel de Hoistbydende paa nærmere allern.

Approbation tiislagen, nemlig: i) De udi Island værende

•Handels Havne saaledes inddelte, som folger: West-

manbe Fisker-Havn, tilligemed Wapnefjord, Slagter-Havn;

Orebach, som er baade -Fiske- og Slagter-Havn ; Grin-

devig og Boesand, begge Fisker-Havne, tilligemed Haabs-

aas (Hofsés), Slagter-Havn
;
Kieblevig, Fisker-Havn, med

Schagestrand og Rechefjord (Reykjarfj.), som ere Slagter-

Havqe; Haunefjord, Fisker-Havn, med Oefjord, Slagter-

Havn; Budenslad, Fisker-Havn, med Rodefjord (Rey&arfj.),

Slagter-Havn; Revet og Olufsvig, Fisker-Havne; Gron-

nefjord (Grundarfj.) og Commervog (Kumbaravogr), Fi-

sker-Havne; Stappen, Fisker- Havn, tilligemed Berrefjord,

Slagler-Havn; Stichelsholm, som er baade Fiske- og

Slagler -Havn; Patrixfjord, Fisker- Havn; Bildal, Fisker-

Havn; Isefjord, Fisker-Havn; og Dyrefjord, Fisker-Havn.

- og 2) Handelen paa Finmarjchcn for sig selv. Forbemeldte

Forpagtnings-Gonditioner kan, forinden Auctionen fore-

tages, erfares her paa Rentekammeret udi Tronhjems

Stift, Island og Færøernes, saavelsom Bergens Distriots-

Contoirer. — Og bliver ellers, til de Lysthavendes Efter-

retning, bekjendtgjort; 1)At det tillades alle og enhver

Hans kongel. Majestæts Undersaatter udi begge Rigerne

Danmark og Norge, saavel som Hertugdommet Slesvig,

herpaa at gjbre Bud, og at Udredningen fra de Steder,
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hvor de Hoistbydendo ere bosatte, maa besorges. og 1758.

^) Al Hans kongol. Majestæt, Vil den islandske liandels
"^^""^^JJJ^

Landets Bedsle 0£i Opkomst, ailei n. udi de trende fdrste For-

paglnings-Aar vil eftergive Halvdelen af den for bemeldte

der værende Havne udlovende Forpagtnings Afgift. Thi

ville de Lysthavende med deres Bud til forberorte Tid

sig indfinde, og ellers være betænkte paa, for det Bud,

som paa Auctions -Stedet gjcires, om del maalte blive

forlanget, suffisant Caution at præstere. Rentekammeret

den 21. Octobr. Anno 1758.

Conditioner for den islandske Handels For- 21. oktbr.

pagtning. Rhavn 21. Oktobr. 175S. — Original-

Aftryk 24 Sider i 4. i Stiftonits-Archivet i Island, paaiegnet

at være oplæst for Laugthingsretten den 4. Juli 1759, jevnf.

Althingsb. 1759, Nr. 2. ~ Afskrift af 5, 9 -IG, 18-21,

23—29, 31 "-32, 34, samt endeel af §§ 3li og 39 lindes i afg.

Biskop Steingrim Jonssons Samling paa Stiftsbibliotlieket i

Reykjavik.

Conditioner,- livorefter RaiKlelen paa Island, de

tvende Havne Holmen og Ilusevig undtagne, til ny For-

pagtning udi sex Aarj fra næstkommende 1759 Aars

Begyndelse til 1764 Aars Udgang, den 6. Decbr. Anno
i 758* bliver opbuden.

-1) De Pagtende^ hver for sin Havn eller sit Handels-

District, stiller tilstrækkelig Caution saavel for Districtets

behcirige Foi^sjuning, ifolge eftorskrevne Conditioner,

sotn den udlovede aarlige Afgift, og hvad af H. M"

Jordebogs-Indkomster i Ishind imod sædvanlig å parte

Betaling undtages; og bliver det de Pagtendc uformeent,

at afstaae den eller de overdragende Havne til andre
^1- M' Undersaalter udi begge Rigerne Danmark og
Norge, saavel som Hertugdommet Slesvig, paa lige Maade
og med samme Vilkaar, som det ved forrige separate

Handel har været tilladt, saa at det for Kammcr-Collegio

anmeldes, og den Fratrædende tilligemed hans Gautionist

dog at blive ansvarlig for Afgiften og hvad af Handelen
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^758. dependerer. Og, om de Pngtende ikke kunde formaae

21. Oktbr. sine Havne at forsjune, skal Udredningen af Caulionisten

besørges, at Indbyggerne forsvarlig kan blive forsjunet

og Afgiften erlagt, hvorimod Caulionisten bliver fuld-

kommen berettiget lil Hovedmandens Midler og Effecter,

som til , den Ende ei heller maa pantsættes, men til

hans Sikkerhed forblive. — 2) Udi Fredstider maa ingen

andre Skibe lil Havnenes Beseiling befragtes, end de,

som. udi Danmark, Norge og Slesvig hjemme horer, og

hvortil Skipperne og Styrmændene sammesteds ere bo-

satte, samt holde Dug og Disk, og ere kongelig eed-

sorne Undersaaller ; men om Krig skulde indfalde og

Skibene ei her vare at bekomme, da maa det være

tilladt at fragte dem fra andre Riger og Republiquer,

paa det Landets Beseigling og Providering ei derudover

skulle efterlades, dog, saa længe de enten her . eller hos

andre kongelige Undersaalter kan bekommes, tillades

det ikke. — 3) De Vare, hvormed Havnerne skal for-

sorges og sammesteds forhandles, skal de Pagtende

være forpligtede udi H. M" Riger og Lande saavidt skeé

kan at indkjsbe, Præs-Tobakken iberegnet, som ligele-

des her i Staden bliver at tage, efter allern. Resol. af

21. Januar Mk% og det ei være dem tilladt andensteds

fra at forskrive noget af hvis her voxer og fabriqueres,

Jernet undtagen, hvorom herefter meldes; til hvilken

Ende de det Behovende hos Vedkommende Fabriqueurer,

eller af det almindelige Magazin, i Tide skulle forlange,

thi ifald det udi een eller anden Maade skulde befin-

des, at Vedkommende imod denne allern. Anordning

handler, maa de vente for slig Forhold at vorde anseet

efter Sagens Beskaffenhed, hvorimod Fabriquerne her i

Staden skal være betænkt paa, at forskaffe deslige Vare,

naar de i Tide hos dem bestilles, baade:til billige og

taalelige Priser, saa og af saa forsvarlig Godhed, at de

Pagtende dermed kunne være vel betjent, og at Ind-

byggerne udi Island intet derover skulde kunne have

sig at besværge. Og bliver .de Handlende derhos for-

*
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bundne, af de paa Fabriquerne i Island til Indvaaner- 4758.

nes Brug forarbeidende og her til Staden farende Klæde- 21. Oklbr.

Vare, naar samme paa det iilmindelige Magazin kjen-

des dygtige, al tage hvad til Ilandelen i Landet behoves,

og hvorpaa Prisen imidlertid forbliver saaledes som

udi sidstafvigte Aar af nuværende Compagnie og In-

tercssenlerne udi bemeldte Fabriquer er indgaaet. Men

betræffende Jernet, da bliver det, efter allern. Resol.

af 4 Julii 1747, fremdeles som. forhen tilladt, af hvis

til hver Havn udfordres at lade komme den halve Deel

fra fremmede Steder, imod at det ovrige tages af ind-

landske Værker. Anlangende derimod de Vare, som

ikke her vorder gjort eller forarbeidet, maa de, saa

længe ingen sig her nedsætter, dennem at forfærdige

og levere, forskrive samme fra andre Steder og derpaa

nyde. fri Indforsel for Told, Consumlion og al anden

Besvær, ligeledes nyder de deres Salt, som til Fiske-

riet, samt Saltningen og- i andre Maader i Landet be-

hoves, samt Meel, Brod, Gryn, Jern, Viin, Brændeviin,

Tobak, Tjære og alt Andel, _ som til eller fra Landet

fcires og til Handelen forbruges, enten det her i Staden

er at bekomme eller fra andre Stoder hidfOres, ligesom

hidindtil fri for Told, Consumtion og al Paalæg, som

enten er eller herefter paabydes, kan; dog hvad Gon-

sumtionen af det til Landet henfbrende Brændeviin an-

gaaer, da, naar det tages' her i Staden, godtgjOres

samme af dertil bevisligen forbrugte Vare, efter allern.

Uesol. af 31. Januar 1758: saa tillades oy. at naar en

Tonde indenrigs ljug ikke- kan haves for ringere udi

den kongelig Residentz-Stad Kjobenhavn end 16 iMark,

niaa det være de Pagtendc tilladt, den bohcivende frem-

ined Hug til Meel og Brod toldfri at indlore. Ved hvil

k.en foi'bemeldte Told-Gonsumtion og anden Frihed dog

ingen Underslæb maa bcgaaes, under 1000 Rds. Straf

^il H. M" Fiscum og 500 til Qvæsthuset, hvortil de Pag-

tende, imod Regres ti! Vedkommende, bor være ansvar-

lig. — 4] Og, som allern. er bevilget, at denne Handel

21*
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1758. maa overlades de af H. M' Undersaattcr udi Danmark

21. Okthr. og Norge, samt Hertugdonimcl Slesvig, som derpaa gjcire

hoieste Bud, saa liliades og, al Udredningen til Havnene

maa skee fra de Slcder, hvor de Pagtende ere bosalle,

og med Relour-Ladningerne efter gammel Skik al hen-

seile, hvor de finde deres Regning, og hvis som da

her til Kjobenhavn elier andre Steder udi H. M' Riger

og Lande deraf indkommer og losses, er ligeledes ved

Indforselen, som tilforn, for al Told og Besværing

befriet; saa skal og de Vare, som fra Island hjem-

kommer, naar de igjen enten her fra Staden eller

fra andre Steder udi H.Mv Riger og Lande til fremmede

Steder udskibes, imod 1 pGl. Told, ligesom forhen, fri

,

passere; og om paa en eller anden Havn i Island be-

hcives at bygge nye Huse, da skal del være tilladt,

saadan dertil behovende norsk Tommer og Bord i Norge

at kjobe, samt Hus al lade der sammenhugge, og for

Told og anden Besværing, Tienden alene undtagen, fri

derfra til Island at udfore. — 5) Den eller de Paglende

skal alene være tilladt at. handle, sælge og kjcibe, paa

de ham udi Forpagtning overdragne Havne, og med de

udi samme Havns District og derunder beliggende smaa

Havner, Bayer og Ocr, boende Indbyggere, hvilken Han-

del de sig saa nyttig gjore maa, som de bedst veed

og kan, og skal Ingen, det være sig Indlændske eller.

Fremmede, være tilladt al handle enten paa Landet

eller udi Soen paa 4 Mile nær Landet, hvorimod de Pag

tendes Kjobmænd bor, under Skadens Erstattelse og

anden vilkaarlig Straf, være forbunden, alle de Vare

at imodtage og betale, som Indbyggerne dennem til

bringe, al den Stund samme befindes gode og forsvar

lige Kjobmandsvare al være. Men hvad Interessenterne

udi de i Island anlagde nye Indretninger angaaer, da

bliver det dennem fremdeles som hidtil uformeent, af

Indbyggerne at kjobe 'hvad raae Materialier af Uld, Hu-

der og Skind, som til Fabriquernes Fornodenhed der

behOves. — 6) Saa maa og ingen, hverken Hans Maj"
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egne Undcrsanlter eller Andre, bruge nogen Doggerie 1758.

omkring Island, nærmere end 4 Mile runden omkring 21. Olubr.

udenfor Landet, under Skib og Godsets Forbrydelse,

hvor det antræffes, ellers hvad Hans Majeslæts egne

Undersaatlcr angaaer, som med allernaadigste Tilladelse

ville bruge Doggerie 4 Mile fra Landet, dennem skal

de Paglendes Betjentere uden nogen Kjcndelse assistere

udi N5d, og med al Iver befordre deres Ilandtering,

saa længe de ingen Handel i Landet eller deromkring

imod deres Privilegier foretage, dog maa bemeldte Dog-

gere, som Tor er meldt, ikke tilhandle sig af Landet

eller Fiskebaadene, som ere ude at fiske, nogenslags

Fisk eller andet, det være sig hvad det være vil, uden

tU vil agtes og Straffes som andre uprivilegerede Hand-

lere. — 7) Betrædes Nogen udi Havnene, eller nærmere

Landet end 4 Mile, at drive nogen forbuden Handel

eller Docaerie, da skal deres Vare med Skibene være

confisquerede, og, ifolge Forordningen af 13. Mai 1682,

til den eller de Pagtende være hjemfalden, at forstaae,

naar Opbringclsen og Dom med videre af dem er be-

kostet, i hvis Mangel de ellers Hans Majestæt reserveres

og lildommes, men Personerne, som derpaa fare, straf-

fes efter Sagens Beskaffenhed paa Kroppen. De Fag-

tende maa ellers have Magt: saadanne forbudne Hand-

lere og Fiskere, det være sig af hvad i^aiion åct være

^^1) at lade antaste, tillige med do Vare. som de have

Q^<-d at fare, og sig dennem, saavidt muligt er, at be-

mægtige og opbringe, og for Retten der i Landet f5re,

3t de af Amtmanden eller udi htins Fraværelse af næste

ivrighed kan paadommes. Og hvilken af Parterne

'^cd samme Dom ikke er tilfreds, da bevilges hannem
at indstævne samme Dom for Ober - Admiralitetet, og
f^et antastede Gods, Skib og Folk at hidfore, hvor de
uden ringeste Ophold af Ober- Admiralitetet paadom-
mes; og skal Sysselmanden, i hvis Syssel saadanne

forbudne Handlere antræffes, under Bestillings Forta-

belse og anden vilkaarlig Pengestraf efter Sagens Be-
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1758. skafFenhed, forpligtet være: med al Magt de Pagtende

21. Oktbr. at være behjelpelig samine Personer eller Skibe at op-
'
^^""""^

tage eller paakjende, dog paa Sagscigerens Bekostning.

— 8) Paa det ellers vedkommende Sysselmænd og Ret-

tens Beljentere, naar dot niaatle hænde sig. at et eller

andet Skib under Island-strandede, Vrag udi S5en fore-

fandtes eller til Landet opdrev, ikke skulle have Aarsag

sig med Uvidenhed at undskylde, hvorledes de sig der-

med skal forholde og hvem samme lilhSrer, da bliver

det, ifolge kgl. allern. Resolution af 30. Januar ITi^,

engang for alle anordnet, at saa ofte NoG;et af desliee

forefalder, haver vedkommende Retlens Beljentere samme

Hans kgl. Majeslæt og ikke de Pagtende at tildømme,

saasom Strandrettigheden over hele Landet h5islbe-

meldte Hans Majestæt alene, som en kongelig Regale,

tilhorer. — 9) De Pagtende skal og sælge og kjdbe

paa de dem forpagtende Havne efter den in Anno 1702

allern, udgangne Taxt, og del med ret Maal og Vægt,

og skal de og deres Betjente sig venlig og med god

Omgjængelse imod Landets Indbyggere geistlige og verds^

lige forholde, saa at ingen med Billighed kan have Aar-

sag sig over dem at besværge; til hvilken Ende, og

for Mistanke samt Tvislighed at forekomme, de Hand-

lende lader Landets Indbyggere være tilstede baade

ved Vægten og Maalet paa de af dem saavel leverende

som imodlagende Vare; og dersom nogen Tvivl paa

dets Riglighed maaile være, da Vårene slrax udi tvende

uvillige Mænds Overværelse at lade efterveie bg maale;

og skal Sysselmanden i Districtet være forbunden, i

fornoden og gjcirligt Fald, at være tilstede, og Sagen

derefter paa Stedet afgjore. — Og skulde herefter no-

gen urigtig Maal eller Vægt findes i nogen Handels-Bod

• hos Kjbbmanden, skal de Pagtendc, imod Regres til

deres Fuldmægtiger og Beljentere, være forfalden udi

eet Tusinde Rigsdaler Straf, hvilke Boder af Stedets

Amtmand eller nærværende Ovrighed, under deres Be-

stillings Fortabelse, skal paaagtes, inddrives og til fat-
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tige Indbygi^ere efter rigtig Beviis uddeles. Hvad ellers 1758.

isærdeleshed de Vare anbelanger, som ikke udi Taxien 21. Oktbr.

til nogen vis Priis har været at ansætte, da forbindes
'"^^

de Pagtendé heru^inden saaledes med Indbyggerne at

forfare, som Billighed medforer, og de, ifald nogen

befriet Klage desaarsag imod dennem maatte indkomme,

ville agle at tilsvare. — 10) Melet, som fcires til Landet,

skal være forsvarlig Rugmeel, og for Træets Vægt reg-

nes paa 1 Tonde 1 Lpd. 4 Pd. til 1 Lpd. 8 Pd. i det

heieste; paa en Halvtonde 14 til 16 Pd.. og V4 Tonde

7 a 8 Pd., saa at dersom Træet belindes tyngere, maa

derfor ikke fattes udi Melet, da hver Fustage bor inde-

holde reent Mcel, nemlig en Tande 10 Lpd. 12 Pd. til

10 Lpd. 8 Pd. i det mindste, en Halvt(5nde 5 Lpd. 2

Pd. til o Lpd., og en Fjerdedeeltondc 2 Lpd. 9 Pd. til

2 Lpd* 8 Pd., ligeledes i det ringeste Og belangendc

Skonrogen og Skibsbrod, hvad hver heel eller halv

Tonde deraf skal indeholde, da bliver samme at fast-

sætte efter gjorende Pr5vebagning af 7 Skjepper Rug

til en Tonde Skonrogen, og 5 Skjepper til en T5nde

Skibsbrod, hvorpaa de Handlende dertil nyde Coasum-

tionsfrihed. — 11) Maa ' de' Handlende ikke ffire til no-

gen Havn af Korn-Brséndeviin mere end V.i Deel imod

hvis forhen didbragt er; og hvad fransk Brændeviin

aiigaaer, da maa deraf ci mere udfores, end hvad Lan-

dels geistlige og verdslige Betjente j samt Kloster- og

Ombudsholdere selv forlange og behove til eget Brug.

— 12) Del til Landet udsendende Tcimmer skal holde

saadanl Maal, som en derover af nogle Tommermestere
her i Staden Anno 1734 forfattede og vedkommende
BetjentB i Landet til Efterretning ved Handelen under

11. Maji 1734 fra Kammeret communieerede Forretning

det beskriver. — 13) Dansk Couront-Mynt bliver frem-

deles gangbar udi Landet, efter allern. Resol. af 20.

^«Wii 1753, og ligesaa vel af de Handlende som alle

Andre der udgives og imodtages paa derhos foreskrevne

Maade, nemlig 1 Rd. 12 Sk. Gourant imod 1 Rd. Spe-



I

w •

328 CoNDiTiONEn Fon Handelens Foupagtning.

MbS, cies, og 1 Rd. 6 Sk. Courant imod \ Rd. Croner, dog

21. Olitbr. at Betalingen ti] de Handlende, efler 16^' Post, skeer

^^""^^^'ikke med Penge, naar Indbyggerne have Vare at levere.

— 14) For desto bedre at holde over, af Intet fores

til Landet som kunde give Anledning til Pragt ogOver-

daadigbed, forbydes de Handlende nogen Vare, som

el udi Taxten ere navngivne, saa vel som fransk Bræri-

deviin, efter foregaaende 11*" Post, under dets Confis-

cation, derhen at frire, med mindre Indbyggerne saa-

dant forudbestille, og det her fra Kammeret blev tilladt

deunem dermed at forsjune. Til hvilken Ende de

Handlende hverl Aar, ved Skibenes Hjemkomst, her Ul

Kammeret indsender Specification over dem, som i saa
-

Maade noget, og hvad hver især havde bestilt, til nær-

mere derom foiende Anstalt; og for hvi^; da af de be-

stille Vare tillades at didfore, nyde de Handlende,

istedenfor de trende Fiske paa hver Rigsdaler Penges

. Forskud i Croner^ hvorom Forordningen formelder, imod

hver derfor her udlæggende Rigsdaler Penges Forskud

i Courant, efter allern. Resol. af 11. Maji 1750: 48 Fiske

eller \ Rd. Species Betaling i Landet, undtagen for det

franske Brændeviin, som betales efter Taxten. — 15)

De Pagtende skal forsjune Havnene med gode, dygtige

og uforfalskede Kjobmandsvare, og det saa rigeligen

med de Vare udi Synderiighed, som til Livs Ophold,

forneden Bygning i Landet, samt Fiskeriets og Landets

Arbeides Fortsættelse gjcires fornoden , at ingen kan

have billig Aarsage sig at besværge, men at Enhver

kan for Betaling bekomme det som han behover, hvor-

ved dog følgende Anordning ligesom forhen iagttages:

al ihvorvel de til Island ankomne Vares Bonité af Sys-

selmændene og lillagne eedsorae Mænd bliver besigti-

' gede. saa skal dog paa alle saadanne udsendende Vare,

naar fcirst de Paglende deres generale Angivelse aarlig

har forfattet, siden for ethvert Skib især indleveres en

speciel Angivelse over All hvad del haver inde, Skibs-
L

provisionen alene undtagen, hvilken Angivelse den paa
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Skibel farende Kjobmtind edelig skal paategne, at det 1758.

soni derudi er specificeret altsammen for at komrrte til 21. Ok\br.

Island udgaaer, og ifald mindre skulde befindes end

angivet er, skal de Vedkommende, som ommeldte At-

test haver udsted, straffes paa deres Livstid udi Fæst-

ningens Slaverie. — 16) Naar der ellers maalte indfalde

slette Fiskeaar, eller Jndbyggerne lide Skade paa deres

Qvæg, at de ikke haver "Vare i Betaling at indlevere,

maa dem ingenlunde vægres for rede Penge eller anden

fornoielig ^Værdie at nyde Meel, Liner, Baade-T5mmer

og fornciden Fiskeredskab til deres Livsophold og Næ-

rings Fortsættelse; ydermere, om Gud slraffede Landet

med fiskelose Aar, eller Qvæget maatte borldcie, saa

al Indbyggerne ikke kunde kjobe det Forncidne, b'6r

og de Pagtende at komme dem til Iljelp med deres

Livsophold, indtil de det et andet Aar af Guds Velsig-

nelse kan betale, hvilken Undsætning dog ikke Indbyg-

gerne maa ansee som at de Paglende skal underholde

dem, enten de ai'beidede og sogte deres Næring eller

ikke, men naar de Paglende anskaffe hvis de behbver

for Betaling efter Taxten, og undsætler dem, b5r de

og alle arbeide og være flittige, samt ikke underslaae '

***ig enten at sælge til ufrie Handlere eller til Skibsfol-

kene nogen deres Vare imod rede Penge og igjen til-

byde Kjbbmændene samme rede Penge for Vare, men
''BGsom de Pagtende ere forbundne at handle oprigtig

med Indbyggerne, hor de og være forpligtede til det

samme imod dennem, under vilkaarlig Straf og deres

Midlers Forbrydelse efter Sagens Beskaffenhed, saasom
den Ene h'ør sbrge for den Andens Conservation, paa

det de alle kan nyde Lykke og Velsignelse; og skulde

da de Pagtende, som for er meldt, ikke til Fornoden-

hed forsjune de dem forpagtede Havne med saa gode

% dyglige Kjobmandsvare som Taxien tilholder, og

saadant udi de farende Kjbbmænds og Beljenteres Over-

værelse lovlig bevises, da skol de Pagtende være for-

falden at svare vilkaarlig Pengeslraf til 400 Rd., mindre
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1758. eller mere, efter Sagens Beskaflenhed, de FaUige og

21. Oktbr. Indbyggerne i Districtct til Deling, at de derfore deres

Skade kan opreise. Men skulde det tildrage sig, at

nogen af de didbringende Vare udi Skibet paa Henreisen

blev ankomne og bedærvede, desligeste de paa Hav-

nerne efterliggende Vare maatte tage Skade, at de ei

for gode Kjobmandsvarc kan ansees, skal Indbyggerne

! ikke paabyrdes samme Vare efter Taxten at antage, til

hvilken Ende den næste Sysselmand ved hver Havn

bor, tillige med tvende af Districtet dertil aarligen paa

Thinge udvalgte eedsorne Mænd, saa snart noget Skib

ankommer, strax eflerse.e alle deri befindende Vare,

og om nogle deriblandt maatte findes bedærvede og

uforsvarlige, da derpaa al sætte en billig og ringere

Priis end den sædvanlige Taxt medforer, hvorved det

de Pagtende strængeligen og under 100 Rd. Straf for-

bydes, enten Noget at sælge for saadan Eftersjun er

skeed, eller de uforsvarHge befundne Vare hoiere end

efter den gjorde Vurdering at afsætte. Skulde og no-

gen Ovrighedsperson herudi med Nogen see igjennem

Fingre, bor han derfore, uden ringeste Anseelse i nogen

Maade, have sil Embede forbrudt. — i 7) De kongelige

Jordebogs-Indkomster og Landskyld, Skibs-Abatter og

iMandtalsfisk, Smcirleier med andre kongelige Rettigheder

og Restancer, skal indleveres til den Havn, udi hvis

District Jorden ligger og Reiadene fiske, som saaledes

af de Pagtende til hver Aars 1 1. Decembr,, tillige med

den aarlige udlovede Forpagtningssumma, her i Khavn

skal betales til den Priis som forhen haver været, nem-

lig: for hver Skp. Insk 6 Rd., en Alen Vadmel 12 Sk.,

et Par Hoser 7 Sk., en Tonde Lax 6 Rd., en Tonde

Smor 9 Rd., en Trinde Tran 9 !;d., og det udi danske

Groner. Hvad ellers Landskylden paa WeslmanOe an-

gaaer, da bliver de kongelige Jordebogs visse og uvisse

Indkomster med Skibs-Abatler og Fiskerie paa samme

Oe de Pagfende overladt, paa lige Maade, som det til-

,
forn de islandske Interessenter paa samme Havn for

m
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undt været haver, og det udi forommeldte sex Aar, 1758.

imod at deraf aarligen til Hans Majestæts Gassa erlæg- 21. Oktbr.

ges 200 Ud. Groner, samt holder de ved denne Oe

befindende 14 Inventarii-Baade i vedbOrlig og forsvar-

lig Stand. — 18) Saa maa ei heller de Pagtende, uden

sær Bevilling, nogen Efterliggere om Vinteren lade ef-

terliggo, uden alene paa Weslmannde, hvor Efleriigge-

ren, ligesom hidindtil har været Skik, til Baadenes Ud-

gj(5rsel, med videre, gjcires fornoden, hvorved det og

fremdeles forbliver, med mindre de samtlige maatle

ansoge paa hver Havn at have en Efterliggere, som da

paa nærmere Resolution beroer. Ei heller maa de til

nogen Islænder lade udlevere nogen Vare, dennem om
Vinteren at forhandle eller udprange, under 1000 Rds.

Straf for hver Efterliggere eller Islænder de nogen

Vare betroer for sig at forhandle, saasom Sligt ikkun

foraarsager Bondens Ruin, hvorfore Ovrigheden haver

al paasee, at al saadan Misbrug forekommes. Derimod

maa og ingen af Indbyggerne udi Island efter Kjob-

niændenes Afseigling fra deres Havne, være sig geistlig

eller verdslig Ovrighcd, eller nogen Anden, .understaae

**ig al aabne eller aabne lade Kjobmandshusene
,

og

fier udtage eller udtage lade enten Vare, Penge eller

Penges Værd, under hvad Prætext det være kunde,

^^^^d mindre saa skeede, at Indbyggerne formedelst en

^^^^^r anden tilstrækkelig Aarsage, eller Skibes Udebli-

velse næste Aar, skulde lide Mangel paa Livets Ophold,

og ei anderledes kunde blive hjulpen, i hvilket Tilfælde

Indbyggerne haver fcirst at tage et lovskikket Things-

'vidne om den nærværende Fornodenhed, og dernæst
S(5ge Amtmanden eller Landfogden, og. om disse ere

langt fraværende, da andre kongelige Betjentere, for at

overvære Aabningen, da de til sig tager 4 af de bedste,

^vederhæftigste og oprigtigste Mænd i Districlet, som ved

''gtig Vægt og Maal Enhver sin Niidtorftighed skulle

levere. Kunde da de Trængende, hvis de i saa Maade
bekomme, formaae strax. at betale, bcir bemeldte Be-

h
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1758. tjente og de ham adjungerede Mænd Betalingen til sig

. Oluhr. annamme, og Kjobmanden derfor Reij;nskab svare, hvis

"^"''^^^'ikke, haver de ved Kjohmandens Ankomst at filslilJ/^

hannem Fortegn 'Ise paa AU, hvis saaledes er udleveret,

og det saa n5ie og riglig, som de det med hoieste Eed

bekræfte kan. Forseer sig Nogen her imod, da betaler

den eller de Skyldige 500 Rd. Straf, til lige Deling

imellem de Fagtende og Dislrictels Fattige, og der for-

uden betaler all hvis Kjobmanden af sine Vare savner,

og skal Amtmanden strax skafTe slige Strafboder hos

de Skyldige inddrevne. Til den Ende skal de farende

Kjobmænd aarligen ved Skibets Bortgang fra Landet

tilsende vedkommende Sysselmand en riglig Specifica

tion under sin Ilaand over alle i Handelshusene efter-

liggende Vare,, og han af bercirle Speeifieation at til-

stille Amtmanden en Gjenpart til Efterretning i paakom-

mende. Tilfælde. — 19) De Pagtende maa ingen P'iske-

baade holde udi Landet, ei heller leie nogen af Landfolket

til al fiske for dennem, ikke heller maa de nedsætte

nogen Lodder udi Stranden, Landfolkel til Skade, men

med deres eaelFolk 02 Joller maa de ubehindret fiske

udi deres Disfrict, hvor det ikkr skeer Indbyggerne til

Indpas. — 20) De som paa H. k. M' Vegne al befale

• haver, være sig Amtmand, Foged eller Andre, som er-

agtes allern. fornoden til samme Land at hensende,

skal de Pagtende være forpligtet at lade fore frem og

tilbage, foruden nogen Vederlag, deshgeste og Landets

Indbyggere, som ville her til Higet hidreise, dog bor

de, enten kongelige Betjente eller Andre, som saaledes

reise her imellem, selv forskaffe deres Underholdning,

og maa de ingen Vare til eller fra I-andet fore, uden

til deres egen Husholdnings Fot'nodenhed. langt mindre ^

nogen Handel der udi Landet drive, under samme Va-

res Forbrydelse og den Straf, som andre uprivilegerede

Handlere erc underkastede. — 21) De Pagtende for-

pligles indlil videre uden Betaling fra Island at udfore

de Delinquenter, som der udi Landet formedelst be
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gangne Misgjerning dammes tilTugihus- eller Fæstnings- 1758.

Årbeide. — ^2) Hvad Mineraller og andre Rorileler af 21. Olubr.

Fiske, Fugle eller Dyr, som der udi Landel findes, skal

de Paglende og deres Betjonlerej hvor del denneni

forekommer, holde Hans Majestæt lil Bedste, og slige

Ting med deres Skibe lade hidfore til den kongelig

Residenlsstad Kjobenhavn. — 23) Islænderne skal, som

meldt er, ei med nogen Anden, hvem det og være maa,

enten paa Landet eller udenfor Landet i Soen, Havner

eller Fjorder, eller nogen andensteds, være tilladt al

handle, kjobe eller sælge, uden alene med de Pagten-

des Kjbbmænd og Fuldraægtiger udi for"" Districter,

eller nogen Fisk af deres Baade at sælge, naar de med

dennem ere ude at fiské, under Straf som Taxien til-

holder; men om det hænder sig, at el Skib ikke kom-

mer paa sin Havn i rette Tid, eller Vårene, som be-

gjertes, enten ikke vare at bekomme paa Havnen, eller

og ikke vare saa gode, -at Indbyggerne udi bemeldte

District dermed kunde være fornoiede, hvilke begge

Dele de Pantende doi2; af vderste Evne skal stræbe at
>

forekomme, da maa Indbyggerne soge de andre næst

hos liggende Havncrs Beseglere og af dennem kjbbe

deres NOdtorft, og skal Sysselmanden af yderste Magt

holde herover, at ingen Handel skeer med Fremmede,

og ikke dolge nogen ulovlig Handel med Almuen, un-

<ior hans Bestillings Forlabelse. Skulde han og selv

derimod drive nogen ulovlig Handel, da skal han der-

foruden være undergiven en vilkaarlig Pengeslraf, efter

^^gens Beskaffenhed, hvoraf den halve Deel til Angi-

veren skal være forfalden, og den anden Halvdeel Ui

Paglende. — 24) Som det efter Omstændighederne
ligesaa vel for de Handlende som Landets hidbyggere
iian være nyuigi og fornoden, al den Fisk, som fanges
om Foraaret eller ved Sommerens Begyndelse, forend
Skibenes Aakotrist lil Landel, og ikke lader sig virke
til saadan Tcirlisk, der enten lil de Handlende kunde -

afsættes, eller ui indbyggernes Fode i Landet var at
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758. bruge, virkes lil Klipfisk, for dens Fordærvelse at fore-

Oktbr. komme: saa have de Handlende saadan Fiskevirkning

til begge Parters fælles Bedste at befordre, og Indbyg-

gerne, for hvis de deraf kunde levere, billigcn at be-

handle. — 25) Med den ferske Fisk, Blodfisken kaldet,

som de Handlende imodlage til Indsaltning og Klipfisk-

virkning, have de at behandle Indbyggerne i alle Maa-

der efter Taxten og Billighed, samt saaledes, at de

Fiskonde derved mere opmuntres til at scige end efter-

lade Fiskeriet. — 26) De Vare, som lslæ.nderne udi

Havnenes Krambod indlevere, skal være gode og dyg-

tige Kj6bmandsvare, nemlig: reen, ukaslen, umalt og

ufrossen Fisk, som Blodbenene ere vel afskaarne tre

Led nedenfor Navlen, reen og klar Tran, gode Mands-

hoser og Vanter, Hoserne een Sjellands Alen lange og

deres Vide derefter, Vadmelet lo Islands Alen bred, og

andre Vare i lige Maade gode og dygtige; hvis Vårene

anderledes befindes, skal do Handlende ei pligtig være

dennem at annamme, og ellers til Handelens Befordring

skal Indvaanerne udi Island fremdeles vorde tillioldt

at forarbeide deres Uldengods vel, efter detafKammer-

Collegio approberede Maal og Model, og levere de 4

Parter af deres Enkelbaands Gods udi Hoser og en 5**

Part udi Vanter, alt dygtig og" vel conditioneret, og der-

for betales efter Taxteu. — 27) Med Betalingen for

Tran forbliver det ved den derpaa satte Taxt, saavidt

den haves af Torskelever, men for Havkalvs- eller Sel-

hundetran, som er bedre, forhoies don a T(3nde fra et

Hundrede og 60 til to Hundrede og 30 Fisk, for at

animere Indbyggerne til herefter mere end tilforn at
h

lægge sig efter denne Fangst, og i Henseende tii den

Fordeel de Handlende derved tilflyde. — 28) Bliver de

Handlende fremdeles forbunden, for de sig ved Acade-

m>iet her i Staden opholdende islandske Studentere,

imod billig Fragt og andre Omkostninger, at hidfore de

Vare, som i Landet forlanges dem tilsendt, indlii for 8

Rd. inclus. efter Land-Taxten for hver Student om Aa-
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ret, hvilke Vare Eierne til fri Raadiizhed overlades. — ^58.

29] I Henseende til Faarenes Dod fasl overall paa Lan- 21. Oktbr.

det forbydes Indbyggerne og de Handlende, under vil-

kaarlig Slraf, udi de forste lo Aar at levere ogimodtage

udi Handelen Gimmer Lam og Faar, som ikke ere 2

Aar og derover. Udi samme Henseende, samt paa det

ikke Landels Indbyggere for de Tider af Aaret de ikke

kunde fiske, saa vel som de i Landet værende Fabri-

quer, skulle mangle hvad til Forarbejdelse behbves,

bliver ligeledes paa 2 Aar forbuden Uld fra Landet at

udfdre. — 30) De samtlige Pagtende træde, efter ind-

byrdes Forening, for denne Forpagtnings Tid udi de'

Contracter: nuværende Compagnie allerede have opret-

tet, deels til Fiskehandelens Bedste med visse Fiske-

handlere i Altona og Dantzig om et vis Qvantum Fisk

aarlig at levere, og deels med Brand- og Vand -Gom-

missionen om et Qvantum Tran til denne Stads Gade-

lygter, samt ellers om Leverance af Isenkram, der dog

forsvarlig skal leveres, og hvorom dem paa Forlangende

Efterretning meddeles, saa at de, imod disse Gonlracler

paa deres Side at opfylde, nyde de deraf følgende

Fordele. — 31) Paa det de Handlende og deres Betjen-

tere ei over deres, rette Tid udi Island skal opholdes,

' og bhve beliggende, sig til Skade og Forsommelse, da

skal Indbyggerne og Almuen paa Landet pligtig være

til Kjobmændene hvis de skyldig bliver udi betimelig

Tid at betale, nemlig paa Fiskerhavnerne inden 20.

Julii, og paa Slagterhavnerne inden 22. Augusti, eller og i

det allerseneste 8 Dage efter fornævnte Termin. — 3i!) •

.Naar de Pagtende eller nogen af deres Betjente Nogen
udi Island kan have at tiltale, enten for Gjeldssag eller

andet, da skal saadant skee efter Lands Lov og Ret, og

ikke anderledes, og det uden lang og ubillig Ophold, ,

hvormed Ovrigheden udi Landet skal have Indseende,

som de agter at svare, om nogen Klagemaal derover

paakommer. — 33) De Handlende tilsiges at blive al-

lern. handthævet og forsvaret udi deres Handel, saa at
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1758. dennem hverken af andre Hans Maj" Undersaatter eller

21. Oiithr. Fremmede nogen Indpas skoc skal. — 34) Forpagteren
^ """^^

j^gjj gj j^jjnjiy fYied nogen de andre Dislricts Indbyg-

gere, eller lilfoie de andre Parlicipanler nogen Indpas

eller Skade paa de dem overladte Havne og Dislricter,

under hvad Navn det være kan, især maa. de ikke op-

seiie- nye Havne eller Bayer nær ved de andre Dislric-

ter, der at handle, eller skikke nogen Folk med Vare

bort fra sine Havne hen udi Districtet at forhandle,

hvormed Handelen kunde drages fra nærlim;cnde Di-

strider; ikke heller maa de forsætligviis indldbe paa

nogen Havn udi de andre Participanters Dislricler, uden

de af Sloriu og Uveir eller anden ulvkkeliu lUendelse

dertil tvinges, da de dog ikke maa bryde Lasten eller

handle med Nogen, men det snareste mueligt at de

bliver hjulpen, igjen udlobe, under 4000 Rigsdalers

Straf til den, som samme Havn er bevilget at beseile,

og 500 Rigsd. til Qvæsthuset. — 35) Naar det efter

foregaaende SO***" Post ommeldte Forbud paa Ulds Ud-

fdrsel fra Landet i tvende Aar er udldbcn, og de Pag-

tendé igjen derfra Uld bekomme, maa samme ikke lil

fremmede Steder udfcires forend det H. Maj* allerund.

er tilbuden, om samme til de kgl. Manufaclurer kunde

behdves. — 36) De fragaaende Forpagtere skal, saa-

snart skee kan og uden Ophold, levere de tiltrædende

Pagtere en riglig og Lipecial Forklaring over deres paa

Havnene efterliggende Gods, hvilke de udi Hrmdelen'

Tiltrædende skal imodlage ef;er den Priis, som samme
Vare efter deres sandfærdige Regninger og Boger ere

indkjbbte for, og med paagaaende Onjkostpinger og

Fragt haver kostet dem der i Landet, undtagen Korn-

• vårene, hvilke, i Henseende lil den Forskjel paa Prisen,

hvorfore de ere indkjcibte, og nu derpaa her i Staden

\
' kan befindes, skal betales efter Prisen, som har været

• de tre sidste af de fragaaende Forpagteres og det

fbrste af de Tiltrædendes Forpagtnings - Aar , hvilke 4

Aars K'db skal sammenlægges, og derefter for at see
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begge Parter, saavel fragaaende som tiltrædende, rio- 1758.

geniedes holden, anslaaes til en fjerde Part imod alle 21. Oktbr.

i Aars Kjob, hvorefter de Paglende samme Korn- eller

Meel-Vare antager, og skal saaledes være tiltænkt fore-

skrevne efterliggende Gods at betale udi tvende Ter- *
miner, saasom den f(5rste til I.Mai eller fcirend Skibene

afseiler Anno 17o9, o" den anden Termin eller sidste

halve Part, som skal slaae til Securitet for Varenes

Dygtighed, at betales til den 1. Mai eller fiSrend Skibene

afseiler Anno 1760. Iligemaado beholder de Pagtende

de paa Havnene bellndende Kjobmandshuse og Inven-

tarium, efter den derpaa i Island' indeværende Aar ta-

gende Vurdering og sættende Priis, hvilke ligeledes til
-

foreskrevne Terminer betales, og for Betalingen at stille

det nuværende Compagnio vedborlig Forsikkring. Men

skulde de tiltrædende Forpagtore ikke fiude samme

Huse og Inventarier af Værdie efter Taxeringen, og de

efterliggende Vare ved Bonitc, Tal og Vægt, samt Maal,

saa rigtig, som de dennem bliver anfcirt, og de derved

finder sig fornærmet, da staaer del dcnuev^i frit for

ved Amtmanden eller den der ved Stedet beskikkede

Ovrighed at lade udnævne 8 ærlige, forstandige og

uvillige Mænd, hvilke udi Sysselmandens Overværelse
"

skal saaledes, som de med en god Samvittighed vil

bekræfte, vurdere Husene og inventarierne, samt taxere

hvad de efterliggende Vare kan være mindre værd end

de ere anfort til, eller forringet udi Boniteten imod

lovlig KjciL^mandsvare, og den derpaa satte Priis, som

da udi den sidste Tcrmia af Betalingen skal komme til

Afslag; saa skal og de' fratrædende Interessenter ind-

lev«re til de Pagiende rigtig Restance-Roulle over deres

udi Havnerncs Districter udestaaende Restancer, af hvilke

Restancer, saavidt deraf det sidste Aar lit visse Folk

er betroet, slval betales til 1. Mai 1759 en trcdie Part/

og det ovrige, som deraf ved Skibenes Ankomst vor-

der inddrevet, til den V\. Decembr. næstefter. Hvad

sii^ de ovrige Restancer angaaer, da skal de Pagtende

li 22
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1

4758. gjcire deres Flid, at samme inden 6 Ugers Forlob efter

21. Okibr. Skibenes Ankomst paa Havnen kan blive betalt, og

hvis ikke det skeer, skal Kjobmanden, som Havnen

beseiler, slrax give en Lisle lil Sysselmanden, med

vedbbrlig Beviis derpaa, hvor efter Sysselmanden uden

Ophold, efter allern. udgangne Forordn, af 10. Aprilis

1702, samme ved lovlig Adfærd og paa de Skyldiges

Bekostning hos de Formuende skal indsoge; og hvis

betales lil Kjobmanden leveres,, men over de Uformu-

endes Gjeld forhverver han lil en Riglighed for sig,

paa de fragaaende Forpagteres Bekostning, lovlig Things-

vidne, UI Bcviis at Inlct er at faae; skulde ellers de

Paglendes Kjobmænd forsbmme Restancerne saaledes

at inddrive, og ikke dermed lovlig omgaaes, at forskaffe

Beviis for Misbelalingen, bor de al gjcire fuld Betaling

til den li. Decbr. '1759, og hvis at Sysselmanden

skulde findes uvillig herudi, straffes han efter forbe-

rSrle Forordning. — 37) For den eflerstaaende Fisk

eller andre islandske Vare, saavidt for gode Kjobmands

vare kan antages, nyder de fragaaende Interessenter

af de Pagtende billig Betaling, saaledes som de bedst

kunne enes om. Men hvis de ikke skulde kunne for-

enes, h'6v de tiltrædende Forpagtere f(ire samme efter-

slaaende Fisk for de fragaaende Forpagtere for samme

Fragt, som de for Aaret 1759 belinger for sit eget, dog

at det ei overgaaer en fjerde Part af en Skibsladning.

— 38) Og ligesom de Pagtende nu, efter foregaaende

30*" Post, skal fornoie og afbetale de fratrædende In

teressenlere deres udi Island efterliggende Huse, Vare,

Inventarier og Restancer, saa skal og Efterkommerne,

naar Forpagtningen ophorer og de Pagtende fratræder

Handelen, betale dem forbemeldle Huse, Inventarier,

efterliggende Gods og Restancer, paa samme Mapde som

bemeldte 36*" Post tilholder og forklarer. — 39) Den

udlovende Forpagtnings eller Beseilings Afgift, tillige med

Jordebogens Indkomster, betales til hver Aars il. De-

cembr. udi det kongelige Zahlkamnier i danske Croner,
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og det uden Befrielse enten for Misfangst af Fiskene, 1758.

den gronlandske Ises Forhindring elier Vanheld ™^^^7^ktbr
Qvægets Odd, eller i andre Maader. Og naar den eller

de Pagtendc befandtes al have forsynet Landet eller

Havnenes Dislricler i alle Maader forsvarlig efter Oc-

troyen, og dog udi nogle Aar efter hinanden, formedelst

saadan Misfangst paa Fiskenet, Qvægels D5d, eller i

andre Maader, log ved Handelen nogen betydelig stor

Skade, kan Vedkommende vente at H. M. vil allern.

lage samme udi Betragtning til Forlindring udi Forpagt-

nings-Afgiften. Desligcste om Krig skulde indfalde, at

deres Skibe af Fjenden blev borttagen eller ruineret,

og sligt noksom bliver bevisligt gjort, kan Vedkom-

mende, som Ulykken i saa Maade træffer, sig Modera-

tion 1 Forpagtningen efter Sagens Beskaffenhed have

at forvente. — Endelig forsikkres de Paglende, at, der-

som Krig skulde paakoipme, deres Skibe da med Con-

voy til og fra Island i rette Tid i Mai Maancd skal

vorde forsynet, til hvilken Tid de da skal være færdig,

eller betale Omkostningerne, om Convoyen sig længere

efter dennem maatte opholde. Rentekammeret den 21.

Oklobr. 1758.

Kongelig Resolntion ang. gjentaget Opbud af 28. okibr,

den islandske Handel. Christiansborg 28. Oktbr.

1758. ~ 1 Forestill. 25. Oktbr. beretter Uenlekamnieret, at

ingen af Rhavns IndvaaiieVe, ved den over den islandske og

finniarkske Handel den sidsiafvigte 10. Alai lioldte Auction,

derpaa enten under eet eller separat gjorde noget Bud, og
de af dem, som dehefter sig herom have meldet, forlangede

derhos saadaniie Vilkaar, som ikke for Hans kongelige
Majt- interesse o'^ til Islands Bedste har været at indgaae,
hvorfor Kongen befalede at bem»« Handel skulde opbydes til

separat Forpa<;tnhig paa kongel. Approbation under de i Resol.

antorle Belin^;elser
i og 2. ifolge heraf nidsendte Kammeret

en i Overeensstemmelse dermed udstedt Plakat 21. Olu. 1758,

Csee,ovenfor S. 319-321), som berammede Auctionen til næstk.

22»
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^758. 0. December, og anholder- om Kongens Approbation pna denne

^— Foransuilming. Rentek. JNorsIioRehit. ug Resol. Prot. 39,l\r. i32.
28. Oklbr.

^

Det er saaledes efter Vores allern. Befaling, at Is-

lands og Finmarkens Beseiling atter, paa Vores allern.

nærmere Approbalion, opbydes lil separat Forpagtning

udi næstkommende G Aar, paa allern. forben appro-

berede Conditioner, og saaledes: i) At det bliver alle

og enhver Vores Undersaaller udi begge Rigerne Dan-

mark og Norge, samt (Icrtugd5mmet Slesvig, tilladt,

' derpaa at gjore Bud, og Udredningen at maa skee fra

, de Steder, bvor de, som deraf blive Forpagtere, der

ere bosatte; og 2) at til den islandske liandels og Lan-

dets Bedste og Opkomst maa udi de 3 forste Forpagt-

ninss Aar eftergives Halvdelen af de for de derværende

Havne udlovende Forpagtnings- Afgift, ligesom og den

derom bekjendtgjorte Auctions-P^akat allern. hermed ap-

proberes. Christiansborg" Slot den 28. Oktobris 1758.

22. Deebr*. Reskript til Stiflbefalingsmafid Rantzau, ang.

grove Morderes Straf. Christiansborg 22. l)e-

Cembr 1758. — Publiceret paa Althinget 1759 og indfort

i s A. Allhingsb. Kr 2. 4. ~ Korske Tegn. XXXVI, STfi*"—

377; Foglm. V. 2, 256 257.

Frederik den Femte <&c.
'

V. S. ^B. T. Da Vi ved

Vores den 7. Februarii/1749 udgangne Forordning have

fastsat Straflfen for grove Mordere, til Skra'k og Afsky

for andre Ligesindede, saaledes, at de af Skarpretteren

skal knibes med gloende Tænger, forst udenfor det

Ihius eller ved det Sted, hvor Mordet er begaaet, siden

paa alle Byens Torve eller otTenllige Steder, og, om

det er paa Landet, da trende Gange imellem Gjernings-

sledet og Retterstedet, og allersidst paa Retterstedet,

m. V., og det paa adskillige Steder, især paa Landet,

skal indlræffe, at Gjerningsstedet er 1 a 2 Mile, og un-

derliden længere, fra Uetterstedet, hvorudover skal

mode adskillige Vanskeligheder, saavel i Henseende til
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de af Skarpretteren dertil behovendelnstrumenters Frem- 1758.

fbrsel, som og, naar Miscjerningen maalte være begaaet -jT^TT^T^

enten paa Soen eller paa en Oc, og Delinquenten der

skulle knibes, Iiyilket- formedelst indfaldende haardt

Veir kunde foraarsage Executionens Udsælteise og for-

længe Tiden, ligesom og Straffen i saadanne Tilfælde,

for en og den samme Miscjerning, kunde synes haar-

dere for slige Dolinquenter. naar Rotterstedet er saa

langt fraliggende; saa, cndskjondt Vi ilvke udi Straffen

i sig selv ville have gjort nogen Forandring, ville Vi

dog hermed allern. have anordnet og befalet, at, naar

deslige Delinquenler paa Vort Land Island cre d5mte

al knibes med gloende Tænger, og Retterstedet er saa

langt, eller længere end sædvanligt, fra Gjcrningsstedet

beliggende, hvor Delinquenten forsle Gang skulde kni-

bes, eller der desformedelst skulle gjcires S5-ReisiBP,

maa det være Amtmanden tilladt, naar Executionen

skal skee, til slige Vanskeligheder at forekomme, at

forandre og determinere Sledel, da Delinquenten paa

samme- Sled fem Gange skal knibes, ligesom det i

Forordningen er fastsat, og Dommen lilholder; hyiiket

du Amtmanden paa bemeldte Island til allerund. Efter-

retning liaver at bekjendlgjore. Dermed dc. Ghristi-

ansbors; Slot den 22. Decembris iloS.

1759.

Kongelig Resolution ang. Handelens Over- T Januar,

tagelse for kongelig Regning. Christiansborg

9. Januar 1759. —^ IVenleknnmieret melder i Forestilling

30. Deceinbr. 1758, at ved den under 6. i snnmle IM. af-

hofdto Auclion over den isl.indske og finin.irK.sl\e Mandel paa

13 af de islandske Havne er gjort nogle, dofi, imod forrige Af-

gilter og eller den for de fdrsie 3 Aar lil Halvdelen bevilgede

Woderalion, fkkun ringe Bud, lilsarninen aarlig 3320 Ud , men
til de dvrige 12 Havne, saavol som Finmarkon, har ingen Lyst-

havende meldet sig. — Derimod var 'der indkomne tre, tildeels

anonyme Forslag, om Overtagelse af Ilandelen uden de i kgl.

Resol, 18. April 175S fastsatte Indskrænkninger i Octroyen,

dog paa 10 a 12 Aar og for en lavere Afgift. Landfoged



342 Kgl. Besol. akg. ITakdeleit,

1750. Skule Mafinuf^son Iinvdo pra den r.nden Side liragt i Forslngr,

9. Janunr. livoi iued ou Marcus Pahl, en al' de pisa Landet farende Kjolj.

nifrnd, tildeels slenile ovt reens ; al lade l.sland, som Iiidlil har

væi et heseilet med 20 SKihe, 23 Ohei Kjohmænd, ligrsaa man^^e

Underltjohmænd o'^ 161 andre ved Handelen hiu^te Folk, for

det forste uili eet eller to Aar befare (som Laudfogden eraiiter

for Indbyggerne ei at være sliadfligt, men mere tjcnli^jt) ikkun

med 6 Skibe, tilligemed de Interessenterne udi de nye Indrel-

nin^ier tilliorende 2 Fiskerhukkerter, 6 Overkjobmænd, 5 Under-
" kjobniænd og 29 andre Folk, af Arbeidskarle, Bodkere, Kokke

og Drenge, hvorefter Utiredningen for et Aar anslaaes af den

forste til 00,391 Rd., men af den anden ti! 67,120 Rd. Hvor-

imod tijores Regning paa, at fra Landet kunde erholdes Vare

for over 70 til 90000 Bd., og allsaa over de beregnede Ud-
gifter vindes paa et Aar over 10 eller 20000 Rd. — Renlek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 40, Nr. 6.

Efter anfbrle Onnstændighoder approbere Vi aller

naad. , al Island tilligemed Finmarken, indtil samme
med bedre og antagelige Vilkaar kan blive at bortfor-

pagte, beseiles f6r Vores Regning, paa de dertil fippro-

berede og bekjendtgjorte Conditioner, dog Island for

det Forste ikkun med 6 Skibe, tilligemed de Indretnin-

gerne i Landet tilhorende Hukkerter, 6 Ober- og 5

Under-Kjobmænd, 24 Arbeidskarle, BcJdkere og Kokke,

samt 5 Drenge, men Finmarken, som forhen, med 8

Skibe og sædvanlige Handelsbetjente og Folk; og lige-

som det er vel, at Vores Rentekammer, paa det Rusen

betimeligen kan blive formalet, allerede af herværende

Magazin haver requireret det hertil Fornodne, om hvis

Udlevering Landetatens General-Commissariat, paa nær-

mere Forlangende, foier fornoden Anstalt, imod at samme
med forste erstattes: saa haver og Kammeret om hvad

icivrigt til Udredningen udfordres, samt Skibenes Be-

fragtning, m. v., at foie saadanne Anstalter, som til

Vores Tjeneste og Interesse, saml Landenes Bedste,

eragtes tjenligst at være, og hvorhos især derhen sees,

at af indlændske Vare tages all hvad gjorligf og tjen-

/ ligt er, samt at Indbyggerne med hvis til Fiskeriets

Fortsættelse behøves vorde tilstrækkeligen forsynede.
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Og hvad ansiaaer Betalingen for det forrige Compagnios 1759.

i Landene efterliggende Vare, med videre, som efter 9. Jonuar.

Octroyen modtages, da bliver samme, naar Efterretning
^^""-"^

derom erholdes, nærmere al afgjore. — Imidlertid ac-

cordere Vi allern. : 1) at Ober-Krigs-Commissarius Ste-

phen Elansen, Kjobmand" for den færbeske Handel,

tillige f(5rer Inspectionen over Ilandelen paa bemeldte

Lande, saa at han, efter Kammerets Foranstaltning, ind-

kjbber og anskaffer de derlil behøvende Vare, besor--

ger Skibenes Befragtning, og de af Rctourladningerne,

som ikke her i Staden forblive, andensteds forhandlede,

derom forer Gorrespondencen, og derfor Regnskab af-

lægger, hvorfor han nyder fra dette Aars Begyndelse

aarligen 700 Rd. — 2) At her i Staden holdes en Pak-

husforvalter, som med Hjelp af lo under hans Ansvar

staaende Pakhusskrivere, een ved hver Handel, mod-

tager saavel alle til Udredningen anskaffende Vare, som

hvad fra .Landene her ankommer, og, forsaavidt af de

sidste her i Staden forblive, besbrger samme forhånd-

lede, samt derfor Regnskab aflægger, efter den ham af

Vores Rentekammer derom tillæggende nærmere Instru-

ction eller Ordre. Og bliver Hans von Eerden til Pak-

husforvalter allern. beskikket, med 600 Rd. Lbn; men

om Pakhusskriverne, og hvad dem var at forunde, kan

allerund. nærmere forestilles. — Og 3) at de udi Fin-

marken ved Handelen værende Betjente og Folk, for

det forste og indtil videre, der forblive, med samme

Lbn, som dem udi forrige Compagnies Tjeneste har

været forundt; men foranfbrle, til Handelen udi Island

behbvende, antager Vores Rentekammer af de udi Com-

pagniets Tjeneste vaarue Betjente og Folk, som dertil

maalte eragtes dueligst og bekvemmest, hvilke nyde

udi Lbn, nemlig: Kjbbmanden eller Efterliggeren paa

Vestinannbe for sig og en Arbeidskarl 300 Rd. aarlig,

og de andre 5 Kjbbmænd, i H.enseende, til at de be-

sbrge Handelen paa flere Havne end tilforne, for Reisen

iiver 400 Rd., de 5 Underkjbbmænd hver 450 Rd.,
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1759. hver af de 24 Arbeidsknrle, Bcidkere.og Kokko, 66^3

^-J^^J^
Rd., og hver af de 5 Drenge 40 Rd., foruden deres

Kost pna Reisen og i Landet. Og kan, angaaende Mar-

cus Pahl, som beskikkes til Kjobmand paa de 6 Havne,

flolmen, Orobach, Grindevig, Boesand, Kieblevig og

Havnefjord, alierund. nairmcre foreslilies, om han ikke

der i Landet kunde forblive, for lilh'ge at have. Ind-

seende med de derværende Indretninger, og hvad ham
da derfor var at tillægge. Christiansborg Slot den 9.

Januarii 1751).
'

2. Marts. Reskript til Stifihefiilingsmaiul Ranfzau, ang.

Reduction af Inveiitarii-ft\ ilder ved Kirken paa

Asnm. Cliristiansljorg 2. 3Iar(s 1759. — Korske

Tej;n. WXVI, 424«' -425.

Frederik den Femte <Src. V. S. B. T, Ved Memo-
rial ti! Os af '12 JuHi a. p. haver Herr Sivert Hognesen,

Sognepræst til Asum og annecteretle Menigheder udi

Skafleljelds Syssel paa Vort Land Ishind, allerund. an-

draget, at Kaldels Jorder, ved den saa kaldede Jokels

Ilds og derved foraarsagede Sands Overgang, saaledes

ere blevne fordærvede, at- Kirkens Qvæg og Qvilder

ikke længere derpaa kunde fodes, hvorover samme,
efter Os elskelig Magnus Gislesen, Amtmand paa be-

meldte Island, hans Ordre, skal ved offentlig Auction

være blevne bortsolgte for 11 Rd. % Mk., og Pengene
til bemeldte Herr Hognesen leverte; men da han i Aaret
1757 blev svag og sengeliggende, og derover, siden

hans Indkomme ikke var tilstrækkelig, har været nod-
saget til at betale de for hans Embede at foreslaae,

samt for hans Underholdning og Opvartning i hans

Svaghed, paagaaende Omkostninger, med bemeldte 11

Rd. 2 Mk.; saa, da han, formedelst Fattigdom, ikke skal

være i Stand til igjen at betale disse Penge, haver han

allerund. begjert, at maatte fritages for igjen at erlægge

disse 11 Rd. 2 Mk. — Thi give Vi dig hermed tilkjende,
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at Vi, pfter den fra dis^ herover indhentede Erklæring,

allcrn. have bevilget, at for"' Herr Sivert Hognesen maa

af de 7V'i Qvilde, som folger forbemeidte Præstekald,

eftergives 4, og at han^ allsaa alene iil de ovrige SVa

Qvilde skal blive sin Eftermand ansvarlig. Derefter

du dig allerund: haver at relte, og Vedkommende Sligt

tit Efterre|ning at tilkjendegive. Befalendes &c. Chri-

stiansborg Slot den 2, Martii 1759.

Reskript til Stiftbefiillngsmand Ranfzau, ang. i6. Marts.

Inddigniag af Floderne Holtså og Markarfljot.

Christiaiishorg 16. Marts 1759. — Korske Tegn.

XXXVI, 436-437.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Da du ved

allerund. Forestilling af 24. Februarii sidstleden haver

indsendt en allerund. Ansogning fra llerr Sigurdur Jon-

sen, Provst over Rangervalde Syssel og Sognepræst til

IloUs Kirkes Menighed paa Vort Land Island, livorudi

han har beklaget den hans Kald saavel paafalden som

overhængende Skade og Ruin, som foraarsages af det •

-

der i Landet bekjendte Markeflod, saa og af en Åa,

kaldet HoUsaa, dens Oversvommelse, hvorved ei alene

paa PræslegnardenSj men endog paa mangfoldige af

NabolaugetsBondergaardersEnge ogBedcland stor Skade

tilf(5ies, som ikke har kundet raades Bod paa, endskjondt

han med Bonderne derimod har brugt al oplænkelig

Middel, dog forgjæves, da dertil vilde udfordres helo

Sysselcis Indbyggere, for ved Grcift og Gjærder om
mulig at afvende Skaden, og dcsaarsag allerund. an-

boldet om allern. Befaling til Stedels Sysselmand, her-

udinden at kunde fOie Ijenligst eragtende Foranstaltning.

— Thi er, i Anledning af dit derhos alferund. gjorte

Forslag, saml Amtmandens paa bemeldte Island, Os el-

skelig Magnus Gislesens, paa Ansogningen tegnede Er-

lilicring, hermed Vores allern. Villie og Befaling, at du

lader Sysselmanden over for" Rangervalde Syssel be-
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1759.

16. Marts.

ordre, i fornødne Tilfælde at sammenkalde saa mange

af ThinglaiigeLs Bondcr, som kunde gjores forneden til

at iridgrofte og gjærde for Aaens eller Elvens Ilollsaaes

Oversvcimmclse, for derved at afvende den Skade, som

Jorderne ellers kunde tilfoies, og hvilket Arbeide de

skulle være pligtige uden nogen Betaling at forrette.

Derefter du dig allerund. kan vide at rette,, og herom

fornoden Anstalt at lade gjcire. Befalendes <&c. Chri-

siiansbora Slot den 16. Marlii 1759.

20. Marts. Kongelig Resolution ang. Delinqnent-Omkost-

ninger samt Tngttnsets Oprettelse, m. v. Chri-

stiansborg 20. Maris 1759. — l Rentekammerets

Forestilling 9. IMarts bemærkes, at nofile Sysselmænd i Island

havde andraget, at deres Udgifter ved Delinquenlers Under-

holdning vare meget blevne forogcde ved den i 1750 gjorte

Anordning, at de, som dommes til Kagstrygning og Brænde-

mærke, skulde tillige gaae i Slaverie paa Livstid, da Delin-

quenterne saa niaa underholdes til de afgaae -fra Landet, fordi

intet Tngtlius eller Varelægtsanslalt der lindes; endntere stige

disse Udgifter ved Reskript 22. April 175B, som befaler, at

Domme paa Livsstraf niaa ikke exequeres forenti de ere reie-

rerede til l\ongon og han har resolvoret derpan , Ada detslige

Deiinquenter, hvis Execulion tilforn er hesorget efter Laugthings-

domme og Amtmandens Paategning, nu niaa hensidde 1 h 2

Aar længere« indtil kgl. Resolution falder. Disse forogede

Omkostninger erklærede Sysselmændene iklte at kunne bære,

hvorfor de anholde om, ifald dette Forhold ikke igjen maa
sættes paa forride Fod, da at Omkostninj:erne for alle, der enten

dommes fra Livet eller i Slaverie paa Livstid, maa, forsaavidt

deres egne Midler ikke strække til. ,«enten reparleres paa det

Syssels Indbyggere, hvor Sa^en forlolges, eller og Udgiften

forst og fremmest gaac paa Sagefalds- Afgiften
, og naar den

ei var tilstrækkelig, ' da paa Afgiften af Sysselet, og lil-

sidst' paa Sysselets Indbyggere, efter derover af Amtmanden

approberet Ligning". — Amtmand Magnus Gi.slason meente,

at Sysselmændene niaatte selv, som forhen, bestride alle Om-
kostninger paa Deiinquenter, saavidt disses Boeslod ikke til-

strækker, f. Fx. deres som dommes til Slaverie og Tugthus,

•indtil de fra Landet udskibes, og deres, der kjendes fra Livet,
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indli! Lnutrlliinpsdom er fal*!en, samt hecfie Peles Execution 1759.

i LniMit^t", (li'iiinod ineiier han, at Uiiderholdninas- o^i Vare- 20.* Marts.

tæi;ls-Oiiikostiiini;er fra Tjauj;lhinj;sdonMneiis Dato og til den -

lioii^'el. Resolutions Afsiirelse burde godtirjores Sysselmændene,

n.iar de ikke selv linvde forlialet Sagen, og «naar disse Ud-

gifter af Landet skulde udredes, foresiaaer lian, at Jordegods-

eiere, hvis Indkomst var 10 Rd. og derover, maalte paalægges

i 10 Aar deraf aarligen hertil at svare« :^ Uonder 10. pCt. men

geistlige og verdslige Emltedsmænd 5 pCt., nfordi de gjore

mere end dobt)elle Bekostninger imod Andre paa Fattiges Un-

derholdning, Iri Gjestgiverie m. v.» Tillige bemærker lian

og forestiller i en særlig Aleinorial, hvor vii;tigt det var, at et

Tugthus blev oprettet, saavel til at holde Uetlere i Ave som

til Delinqnenters Forvaring, og mener han, at Jordegodseicrne

«der!il den halve Deel af det Foreslagne kunde conlrihuere«.

Stiftamtmand Rantznu var enig med Hensyn lil GodtgjOrelse

af Oinkosiningerne fra Laugthingsdommens Afsigelse; men til

disse Udgifter, «der anslaaes aarlig til 100 Ud.», samt til at

erholde Fond til et Tugthuses Oplorelse, om hvis «h6ie For-

nodeidied og JNytte for Landet« han var eni^' med Amtmanden,

foreslaaer Ifan (istedenfor hvad Amtmanden havde proponeret)

•efter dertil af den her tilstedeværende Landfoged hnni given

Anledning«: 1) At Kongen vilde dertil henlægge del aarlige

Sagefafd, l3t Rd. Species,, og 2) at en YcJelse blev lagt paa alt

Jordegods i Landet, uden Forskjel, efter Landskylden, hvilken

Ydelse Eierne og ikke Leilændingerne skulde betale, saaledes,

at af 30 Ai. eller 48 Fiske Landskyld betaltes 2 Sk. og for

hver Qvilde IVa Sk. Courajit, "beregnet til onitrent 300 Ud «,

hvoraf 51 --52 Rd. faldt paa Kongens Godser; hvilken Skat

nienes at Indbyggerne med Glæde vil hære, da Indrettelsen af

et Tugthus \ilde befrie dem Ira Insolentier af omstreifende

Betlere, og endog lettede med Hensyn til Fattigbidrag, r-

Renlek. Norske Relat. og Resol. Prot. 40, Nr. 40. — General-

procureur Stampes Betænkning i denne Sag, af 2. Juni 1758,

findes i hans "Erklæringer« ii, 269—268..--- Resolutionens Ind-

'lold er bekjendtgjort paa Alihinget 1759, Althingsb. s. A., ISr.25.

Vi approbere, efter Omstændighederne, allernaad.,

1) at de paa Island fra Livet domte Delinquenters Un-

derholdning og Varetægt, som ikke af deres Boeslod

kan erstattes j maa for hver- fra Lauglhingsdommens

Dato, og indtil Vores allern. Resolution derpaa bliver
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1759. der bekjcndtgjort, godtgjorcs vedkommende Sysselmænd,

2^ ^^^^"^ Billighed og nærmere derom indhentende Eflcr-

retning, ntiar befindes, at de ikke selv have været

Aarsng til disse Sagers Langdrag, hvis Belob betales til

sidstafvigte Aars Udgang af Vores Cassa, og for den

folgende Tid paa herefter anforte Maade; og 2) at til

el Tugthuses Indrettelse der paa Landet maa,. fra inde-

værende Aars Begyndelse og indtil videre, el alene hen-

lægges Afgifterne af Sagefaldet, belobende 131 Rd.

Species aarlig, mon endog oppebærges af^ alt der be-

lindcnde Jordegods, være sig sacwel Vores eget samt

det Geislligheden og andre Beneficerede, som Proprie-

tarii og Selvfiergods, efter den deraf gaaende Land-

skyld, som Eierne eller de der oppebærge denne Ret-

tighed, og ikke Leilændingeine, betale, aarligen af hver

30 Alen eller 48 Fiskes Landskyld, 2 SkiHing, og for

hver Qvilde 1 V.i Skilling Couranl; dog at af begge Dele,

baade Sagofaldet og Paalæggelr, betales Sysselmændene

hvad dennem for Delinquonlers Underholdning og Vare-

tægt efter 1"" Post kan tilkomme, fra delte Aars Be-
L

gyndelse og indtil Tugthuset bliver indrettet og kommer
udi den Stand, at saadanne Forbrydere der kan mod-

tages og behorigen forvares, da det Ovrige bliver at

samle indtil erholdes saadant Fond, som til denne Ind-

relnin2 eraales fornodoni, saaledes som det derom lil

Stiflamtm. opsatte, af Os allorn. underskrevne Reskript

videre indohoKior. Christiansborg Slot d. 20.Martii 1759.

20. Marts.
Reskript til Stiflbefalingsmand Ranfzau, ang.

Oprettelse af Tugthus i Island, m. v. Chri-

stiansborg 20. Marts 1759*. — Puhliceret paa Al-

lhine;et 1759 og imlforl i Ailhiujish. s. A. Nr. 2. 1; ligeledes

i Synofl.'iHorsanilingeii for vSkalliolt Stifi 1759. —_ Rentek. Norske

Exped. Prot. T, S. 19 23. ^ .
-

Frederik den Femte åc. V. S. B. T. Som Vi, efter

') kgl. Resol. 4. Juni 1764; Reskr. 6. Fehr. 1767
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din til Vores Rentekammer indkomne Betænkning og 1759.

Forslag, allern. for godt befinde, at udi Vort Land Island 20. Marts

skal, til del almindelige Bedste, og for tillige at Lave

Delinquenter udi bedre og noiere Forvaring end hidtil,

indrettes et Tu5thus, naar det behovende Fond dertil

kan blive samlet, og vi til denne Tndretning indtil videre

ei alene af særdeles Naade have skjenket og henlagt

de til Vores Oassa af Sagefaldet der i Landet hidtil

svarede 131 Rd. Species aarlige Afgifter, at regne fra

indeværende Aars Begyndelse, men endog allern. ville,

at ligesom dei;foruden af Vores forbeholdne Landskyld

endeel paa efterskrevne Maade hertil bliver al erlægge,

saa skal og andre Jordegodseiere, og de, som Land--

skylden af saadant Gods oppebære, til bemeldte for

Landet nyttige Indretning ligeledes contribuere, saa- er

til den Ende hermed Vores allern. Villie og Befaling.'

som du der i Landet paa alle behcirige Steder lader

bekjendlgjore, al af alt Jordegods, være sig saavel Vores

eget fort)eholdne og det Gcistligheden og andre Bene-

ficerede som Proprietarii- og Selveiorgods, skal, efter

den deraf gaaende Landskyld , som Eierne eller de,

der oppebære denne Rettighed, og ikke Leilændingorne,

have at udrede, hertil fra indeværende Aars Begyndelse

og. fremdeles anrligen svares, nemlig af hver 30 Alen

eller 48 Fiskes Landskyld, 2 Skilling, og for hver Qvilde

1 Vs Skilling CouranL Dog, som det med Delinquenters

Forvaring og Underholdning, indtil det hermed kommer
i Stand, paa nuværende Fod forbliver, og Vi, for-

saavidl angaaer de Delinquenter^ som dommes fra Livet,

og over hvilke Dommene ikke maae exequeres forend

Vores allern. Resolution derom er meddeelt, allern.

have resolveret, at deres Underholdning og Vare-

tægt, som ikke af de Skyldiges Boeslod kan erstattes,

maa for hver, fra Laugthingsdommens Dato og indtil

Vores allern. Resolution derpaa bliver der bckjendtgjorl,

godlgjdres vedkommende Sysselmænd, naar de ikke be-

findes selv al være. Aarsag til Sagernes Langdrag, saa
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^739. bliver del, som Sysselmændene i saa Maade kan lil-

^^O^larlT
indeværende Aars Begyndelse og indtil

Tugthuset er kommen i den Stand, at saadanne For-

brydere derudi tillige kunne modtages og behorigen for-

vares, deunem efter Billighed, og nærmere til Vores

Rentekammer derom meddelende Efterretning, af for-

anfdrte saavel Sagefald som Paalæg at betale, men det

Overskydende samles, indtil deraf erholdes saadant

Fond, som lil meerbemeldle Indretning eragtes forne-

den, og om Oppeborselen, Pengenes Forvaring og Rig-

tighed derover at holde, foies fra Vores Rentekammer

den fornødne videre Anstalt; imidlertid haver du, efter

hvis angaaende saadant Tugthus forhen er indkommen,

og dig fra Yores Rentekammer vorder tilstillet, saavel

som efter nærmere Correspondence med Vores paa Lan-

det værende Amtmand, at overveie, hvad til Indretnmgen

og Vedligeholdelsen, m. v. , kan udfordres, og derom

i Tiden dit Forslag til Vores allern.' nærmere Resolution

at indsende. Dermed å.c. Skrevet paa Vort Slot Chri-

stiansborg udi Yores kongelige Residentsstad Kjdben-

havn den 20. Martii Anno 1759.

27. Marts. Rentekammer-Skrivelse lil Landfoged Skuli

Magnusson, aiig. Tugthus- Contributionen, m. v.

Khavn 27. Marts 1759. — uentek. isl. o- Færo.

Copieb Litr. M, Nr. 47 . - Uddrag.

Udi Anledning af de indkomne Ansøgninger om
GodtgjOrelse for de Delinquenters Underholdning og

Yaretægt, som dbmmes fra Livet, og over hvilke Dom-

mene ei maae exequeres fdrend kont;elig Resolution

derover erholdes, samt det udi Jsland ansdgte Tugt-

huses Indrettelse, haver Hans kgl. Maj* under 20. Martii

sidsti. allern. behaget at resolvere . . . [Resol. see ovenf.

S. 316—348]... 1 Henseende til ommeldte allern. Paabuds

Oppeb5rsel, Pengenes Bevaring og Rigtighed derover

at holde, vil for det forste eflcrfblgende Anordning iagt-
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tages, saasom: 1) at alle Jordegodseiere aarlig paa 1759. .

Mandtals Thingeae til det Steds Sysselmænd, hvor de 27. Marts.'

ere boende eller deres Gods beliggende, under sin

Haand og Segl levere en Specificalion paa del Godl,

han er Eiere af, hvor hcii Landskyld af hver Gaard be-

tales og hvor mange Qvilder derved befindes, som

inden Retten examineres, _ og derefter d^^t Paabudne

uden Restance at betale, men hvis i saa Maade af Hans

Maj*' forbeholdene Landskyld bliver at erlægge, udbe-

tales af Herr Landfoged og udi Jordebogs Regnskabet

efter Reviis til Afgang beregnes. Og, om Nogen ved

deres Angivelse befindes at begaae noget Underslæb^

boder han derfore engang saa meget som ellers af det
*

FordOlgede burde været betalL — 2) At Sysselmæn-

dene for den ganske Indkomst aarlig paa Landsthinget

til Ilerr Landfoged aflægger riglig Regnskab, tilligemed

Pengene , udi Amtmandens og begge Laugmændenes

Overværelse, og deres Regninger der paa Stedet af

dennem at examineres, afgjbres og attesteres, samt

Ilannem til Relæg ved det forfattende generale Regnskab

leveres, samt at Capitalen for hver Syssel anføres udi

tvende dertil indrettende ProtocoIIer, hvoraf den ene

forbliver hos Amtmanden og den" anden under Hans

Bevaring. — 3) Af de saaledes indkommende Penge,
^

tillige med Sagefaldet, udbetales til Sysselmændene

hvad enhver kunde tilkomme, efter al derom fcirst fra

Kammeret Resolution er erholdet; dog at dennem imid-

lertid paa Forskudet til saadan Underholdning noget

kunde avanceres; men del, som- deraf fra Delinquen-

tors Underholdning maatle overskyde, nedlægges udi

^ en dertil indrellet Gassa, under AmUnandens og begge

Laugmændenes Forsegling, som derefter af dennera

hver Aar eftertælles, og forbliver under Herr Land-,

foiieds Bevaring ot? Ansvar. — O" 41 over don ganske

Indtægt og Udgift forfatter han aarlig et Special-Regn-

skab, som af Amtmanden attesteres, baade i Henseende '

til dets Riglig^icd, og at Beholdningea virkelig er udi
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1759. Kassen, og derefler til Rentekammeret indsendes. Vi

^J^r forblive &c. Rentekammeret den 27. Miirtii 1759^
27. Marts.

3. April. Rektor Jon Thorkelssons (Thorchilii Chry-

sorini) Testament til Stiftelse for fattige Born i

Kjalarnes Thiug (Tliorcliilii Legat). Kliavn 3.

April 1759. — see ved den kongelige Cunfinnaiion 20.

April 1159.

14. April. Reskript til Stlflbefalingsmand GrevRantzau,

ang. Laugmandstoideus Oppeborselsmaade. Chri-

stiansborg 14. April 1751). — Pui)!i('en't paa Al-

tlirnget 1759 og iiidlort i Aitluns-sb. s. A. Nr. 2. 3; Norske

Tegn. XXXVI, 47-t»'-4T8; Voglm. V. 2, 2Tfi-27T.

Frederik den Femte &c. Y. S. G. T. Vi have ladet

Os allerund. referere en fra Svend Solyesen, Laugmand

for norden og vesten, og Bjorn Miircussen, Laug-mand

for cislen og sonden. paa Vort Land Island, indkomne

Memorial, hvorudi de, paa det de kunde komme lil at

nyde don Lcin og Accidentzier , som Vores allern. Lov

og Forordninger tillægge Laugmændene i Almindelighed,

eller dem der i Landet i SaTdeleshed, allerund. haver

anholdet: 1) at Sysselmtendene maalte befales, hver

jidi sit Syssel, over hele Landet, gratis og uden Beta-

ling paa Skalle-Thingene at indkræve Laugmandsloldene,

som ved en Anordning af 1G88 allern. cre paabudne,

og derefler, uden Afkortning, at gjore Rede og Rigtig-

hed for samme hos vedkommende Laugmand paa livert

Aars Landslhing. — 2) Al Vi allern. ville tillade dem,

at nyde Forseglingspenge for Stevninger og Domme.

- efter Vores Norske Lov, udi alle civile Sager, saa og

udi de criminelle Sager, hvor Delinquenterne have nogen

s. D. SUrivelse fra Renlehammoret til Amlmand M. Gisla^

son og StilUmitniand Ranizju ang. samme Cjenstand,

Rentek. hi, og Færo. Cupiub. sst. ]\r. 469 og 470.

E
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Boeslod, og at de samme Forseglingspenge, ifolge Lov 1769.

02; Forordninger, forud maalle annamme. — Oa 3) at
° ° ^ 14. April.
de for alle Slags Kjdbe-, Pante-, Gave -Breves, Te-

stamenters og Obligationers Publication og Paategning

ved Laugthinget maatte nyde lige efter Vores Norske

Lovs 1. Bogs 23. Capitel 12. Arlicul. — Thi give Vi

dig hermed tilkjende, at Vi, i Anledning af den fra dig

herover indhentede Erklæring, i Henseende til den I'"

Post i Supplicanternes allerund. Ansøgning, allern. have

funden for godt, at Sysselmændene, istedenfor de hid-

indtil skal have haft Delen for Laugmandstoldens

Indcassering, skal de herefter lade sig ndie med en

Sjettedeel; og angaaende den 3**' Post, da ville Vi

a'lern. have bevilget, at Laugmændene paa Island maa

,

for Kjbbe-, Pante- og Gave-Breve, med videre, som til

Laugthinget blive læste og publicerede, nyde en halv

Rigsdaler for hver, isteden for der i saa Maade efter

Norske Lov betales 1 Rd. — Men betræflfende den 2*"

Post, da, som det er et nyt Paalæg, hvorfor Indbyggerne

hidindtil har været forskaanede, saa ville Vi og allern.

ikke, al Landet dermed maa bebyrdes. Derefter du

dig allerund. haver at rette, og Vedkommende Sligt til

Efterretning at tilkjendcgive. Befalendes &c. Skrevet

paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongeh'ge Resi-

dentsstad Kjobenhavn den 14. Aprilis Anno 1759.

Reskript til Stiflbefalingsmand Rantzau, at 14 AprlL

Domme til Kagstrygning og Brændemærke ind-

stilles til kongelig Resolution. Christiansborg

14. April 1759^. — Publiceret paa Altliinget 1759 og

iiulfori i Alihingsl). s. A. Nr. 2. 2; Siell. Tegn. LXXXII, 578-

579; Rubr.iNorske Tegn XXXVI, 4G4 ;
Fogtm. V. 2,277-278.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. OmendskjondtVi

ved Vores den 13. Januarii Anno 1747 udg. Forordning,

O For. 27. April 1771, jevnf. Reskr. 22. April 1758.

///. B. 23
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1759. ang. naar Execution efter Domme i Delinquont- Sager

maa skee, udi dens B*^^*" Ariicul allern. have anordnet, al

udi de Sager, tivor Nogen ved OI:»crretten er dc5mt al lide

Straf efter Loven for groft Tyverie, og Delinquenlen efter

' Tilsporgelse t i forlanger Sagen til hciiere Ret indstævnt,

skal han, eiler den faldne Oberrets-Dom, strax udslaae

sin Straf: saa have Vi dog nu allern. funden for godt

hermed at anordne og befale, at naar nogen Delinquent

er domt at kagstryges og brændemærkes, det være sig

enten udi Oberretterne eller Vores Iloiesteret. maa saa-

dan Dom dog ikke exequeres for end vedkommende

Ovrighed, som Executionen skulde lade foranstalte, fcirst

tilV^ores Danske Cancellie, ligesom angaaende Domme
i Livs-Sager allern. er anbefalet, have indberettet de

ellers ved Sagen og de ergangne Domme værende

Omstændigheder, og derpaa erholdet Vores endelige

allern. Resolution, enten til Dommens Formildelse eller

Execution. Derefter du dig allerund. haver at rette,

og saavel Amtmanden som andre Vedkommende paa

Vore Lande Island og Færcie Sligt til allerund. Efterret-

ning at bekjendlgj(5re. Befalendes &c. Skrevet paa
'

Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige Residents-

stad Kjbbenhavn den li. Aprilis Anno ^59.

17 April Kongelig Resolution ang. Doucenr af Han-

delen for Amtmanden og Landfogden. Christians-

borg 17. April 1759, — \ Anleiininsr af AmtmantI .

Magnus Gislasoits Aiulrogendé 175S, oiii Tilladelse ^ til aarlig

frit at udiore sanmejien isUiiulsk Vjire, at han derfor kuinle

forsyne sig fra Khavn med den nddvendige IVovision; derefter

bad han om at maalte levere i Handelen i Island Vnrer til

hoiere Priser end L.mdlaxten, til Beliib lOH Rd. 2 .Mk., og at

(letFornddnederformaaltctilseiides ham. Ligeledes so^teLandf.

Skuli Magnusson, at maalte sende lil Forhandling islandske

Varer indti! tor 5U Hd. efier Landlaxlen, for derlor at anskaffe

sig Provision: Landfogden herellede, at de nævnte Knibeds-

mænds Formænd i Finhederne havde af de Pagtende faactf^ovtil •

«fri at hidfore visse Vare, lor ved dets Forhandling sijj del herfra
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Belidvehde at anskaffe«, og da Compagniet ophævede Foringen 4759.
for dels egne Handelsbetjente, fik Amtm. og Landf., imod at

deres Foring ligeledes ophorte, réspect omtrent 80 og 50 Rd. -April.

Douceur aarlig, men kun paa nouen Tid, da de Handlende

ikke vare forbundne dertil, og siden kunde det, uagtet Klager,

ikke erholdes. Kammeret anbefaler heller at tilstaae dem

Douceur oimod at de lod sig med al Flid være angelegen at

befordre Handelens Bedste og Oj)komst», og foreslaaer resp.

80 og 50 Rd, (Forest. 30. Marts). — Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 40, Nr. 48.
'*

Vi ville allern. forunde Supplicanterne, Amtmanden

og Landfogden paa Island, isleden for den omscigte

frie Hid- og Henfdrsel af Vare, imedens Handelen der

paa Landet drives for Vores Regning, udi Douceur, den

fcirste 80 og den anden 50 Rd. aarlig. Christiansborg

Slot den 17. Aprilis i 759.

Kongelig Resolution ang. BSndernes Fritagelse ^prii.

for Hoverie til SchæflFeriet. Christiansborg 17.

April 1759- — l Anledtlini^ af Andragende fra Bonderne

paa Kongens Jorder i Mosfellsveit
,
om, hvor besværligt det

var for dem »at sjore Hoverie med Hoslet og videre« tilSchæf-

feriet paa Elli&nvaln, især d.i de vare blevne forarmede ved

haarde Aar, men selv i bedre Tider vilde en saadan Byrde

være deres Ruin, hvorfor de anholdt om Fritagelse derfor. —
Amtm. havde erklæret, at Bo(i(/erne «efter gammel Sætlvane

vare plifitlge at forrette livad Egt og Arbeide som til Kongens

Tjeneste forefalder. Dog,-dersom Supplicanterne, i Henseende

til deres Faltigdom, og siden saadant Hoverie er ikke bruge-

ligt paa an<lre Steder i Landet, lierefter mastte frilages for at

heiidrge Hoslellen til ScbælTergciardon, og derimod bevilges 2

Karle ved Stedet, engter han, at Hoavlingen blev ved dem
bedre, end af saa mriiige uvillige og ikke li^e duelige lldnder,

besdrgel«. — Kammeret indstiller efter s;iadan Besk;.iFenhed,

og siden Hoslelten iil SchæfTcriel, som en ny Indretning, er

for Bonderne et forhen usædvanligt Arbeide. at Bonderne maa

for Hoveriet frilages, ug 2 duelige K.nle antages, som holdes

begive for 40 Kd. 44 SU. Croner aarlig, dog at de, liizesom

de 2 andre derværende, tillige roe paa Inveuiariibaadeue i

23*
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47^9, Fiskeliden, »hvortil ellers andre Folirieies» (Forest. 30. Marts).'

— RenteK. Norske Ht'lat. Resol. Prot. 40, Nr. 51.

17. April.
Vi ville ailern. herefter iVitai^e indbemeldle Vort^

Bdndcr udi Island for at ajore HoveHe med Ildslet til

* del der anlagte nye Schæfférie. Ogkan derimod endnu

2 duelige Karle ved Schæffer-Gaarden antages og lou-

ncs; dog at de, ligesom de andre der holdende, til-

lige udi Værliden roe paa Vore Inventarii-Baade.

Christiansborg Slot den 17. Aprilis 1759.

-

20. April. Kongelig Confirmation paa Rektor Jon Thor-

kHssons (Thorcliilii) Testament og det derved

stiftede Legat. Fredensborg 20. April 1759.

—

Afskrift el'ter-Oi'iiiinalen i Sliftanits-Archivet i Island, piinlegnet

at være oplæst i Consistori;iI - Helten for Skalliolt Stift d. 11.

Juli 1759 (Proclama i l^oet see Altliin<^sl). 1759, Nr. 22); en

ijnden veriliceret Afskrift i Bisj)e-Archivet i Islimd: Donationes

in usus pios et puhlicos, Nr. 340. — Norske Reg. 41, rø**—

039- ~ [Om Thorchilii Legat findes nogle korte Oplysninger i

Biskop Balles «Plifj;tankcr» 1793. b'"'. sanU i lians «Fortei;nelse over

oirentiif-'e Stiftelsers 'Capituler» o. s. v. Kiiavn ife02, lb06 S. 22,

og ifcOT M. Steplieasen Island i det attende Aarhundrede,

Khavn lS08v S", S. 149—15], Q% Kplirniæii- aljandu aldar

Leirari; 1S01>, S 145—UU; P. Pélurssons Hist. Eccl. Isl.

S. 342— 344; JVy Félajisrit x, (iT - fi9. — Ved Slutningen af

Aaret 1852 var Legatets Formue omtrent iB,tiOO Rbd.]

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V., at eftersom

hos Os allerund. er bleven ansogt og begjert Vores

ailern. ContirmaUon paa eflerskrevne Forskrivelse, lyd-

endes Ord efter andet som fdlsier:

„Jeg Underskrevne gjcir saadant et Testament, og det

er min sidste Villie, som her fcilger, nemlig; at Alt, hvis

jeg mig efleiladcr af nogen Værdie her i Kjobenhavn,

eller i mit Fædreneland Island \ skal, naar jeg er d5d

'} Thorchilii Formue i Ldsej:ods udbragtes oprindelig til om-

trent 4uOO Rd. UansK Conraiit, L ruden B6i;er og Alanu-

skripter, som sendtes til Island, men ere siden tabte. Det

1
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og al beviislig Gjeld efter mig er belall, være givet og 1759.

teslamenleret lil cudelia BruG;, os en Stiftelse til de 20. April,

allermest trængende og fattigste Borns christelige Op-

dragelse i Kjalarnes Thing i Island, saa at Alt, hvis af

min Formue kan sammenbringes efter min Dod, skal

anvendes til en staaende Summa, hvoraf barlig Interesse

legerede Jordegods i HUml var folgeiide: 1) Kalmans-

tjorn meb Junkærngcrli i Gul(ll)ringe Syssel, 20 llundr.,

LandsK 6Vælt. (Jolinsrns.larbntal, S. 85); solgt ifoliie

Resol. 21- Dec. 1630 (Canc. Skr. 27. Dec. 1830) for 933

Rl)d. — 2) Andeel i Kirkjiivogur (neml. MiM)ær) i samme

Syssel, -14 Hundr. , Lnndsk. forlieri 10 Vælt. 7 Fjerd.;

solizt if61i;e kgl. Resol. Febr. 1S4& (Canc. Skr. 24.

Febr. 1S4&) for 500 Rbd., dog, som der antages, uden

Iberefining af 0(ie- Jorden »Gamli Kirkjuvogur« eller

^D^upivogur«. — 3. Litla-llofn, i sanmié Syssel, gammel

Odejord af det kongelige Jordegods, 8Va Hundr., kjobl for

Legatets Penge for* 36 Rd, ifol^ie kgl. Befiol. 31- Marts

17S5, sglgl igjen for 300 Rbd. ilolge kgl. Resol. 8 August

1838 (Canc. Skr. 14. August i838). — 4) Drangshlfo i

Rangarvalla Syssel, 40 Mundr., Laiidsk. 2 lJundr. 80 Al,,

Qvild. 4 (Johnsens Jarb-it. S. 23); solgt nied Qvilderne

for m2 Rbd. 28 Sk. ifolge kgl. Resol. 30 Januar 1839-

(Canc. Skr. 9. Febr. 1839). — 5) fiaiv Kjalardalur (der)

bele Gaard 20 liundr., Landsk. 90 Al., Qvild. 4, Johnsens

Jarbat. S. 109); solgt ifolge kgl. Resol. 4. Mai- 183t) for

330 Rbd. (Canc. Skr. 10. Mai 1836) — 0) Halv Vestari-

Leirargarbar (den hele Gaard 12 Hundr., Landsk. 80 Al.

Qvild. 4, Johnsens Jartat. S. 110); solgt iloljiekgl. Resol.

4. Mai 1836 for 336 Rbd. (Canc, Skr. 10. Mai 1836). —
7) Andeel i Eyslri Leirargarfejir (6 Hundr.; den hele

Gaard 24 Hundr., Johnsens Jar&at. S. 110); solgt ii'olge

kgl. Resol. 4. Mai 1836 for 160 eller 180 Ubd. lOmc,
Skr. 10. Mai 1836). —''8) Halv Da?;asla?)ir i Skagafjords

Sys.sel (hele Gnarden 20 Hundr., Landsk. 80 Al., Qvild.

2; Johnsens Jartat. S. 255)— og 9) Halv Ingveldarstab'r i
^

samme Syssel Oiele Gaarden 52 Hundr., Landsk. 2 Hdr.,

Qvild. 4; Johnsens Jar&at. S. 255). — I>isse Jorder JNr.

8 og 9, samt Sveinskot, ere Solgte ifolge kgl. Résol. 15.
'

Decembr. 1837 fori 139 Rbd. (Cauc. Skr. 30. Januar 1838).
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1769. skal gaae til ermeldte gudelig Brug og en fattig B5rne-

20- April, skole i forbercirte Land og Herred, hvorhos de samme

fattige Bcirn skal nyde af den Stiftelse forneden Opholdj

med Huslye, Klæder og F6de, til Reenlighed og Tarve-

lighed, indtil de selv kan forhverve sig Sligt hos Andre.

— Mine islandske Boger, trykte og skrevne,, af Iheo-

logisk Indhold, testamenterer jeg ogsaa herméd til for-

berørte Stiftelse, saa at de ikke skal sælges, men til-

skikkes Provsten i Kjalarnes Thing, for at lade dem

komme i Forvaring ved Indre-Njardvigs.Kirke, hvor" de,
*

under Provstens Opsigt i dette Herred, conserveres til

deres Sjæle-Nytte og Opbyggelse, som forlange dem til

den Ende derfra. Dog skal der gives Revers af dem,

som de laanes ud til, paa den Maade, at de Bciger, som

der udlaanes ti! saadan chrislelig Oveise, skal efter vis

Tid leveres ubeskadigede igjen til delte Sted og Kirke.

Forlanger Nogen af mine skrevne Bciger, som her om-

tales, et Manuskript, for at udgive del i Trykken , da

skal del tilstaaes; men den, som lader det Slags Bfigcr

trykke, og siden lader dem sælge, skal give nogle

Exemplarer deraf indbundne til Indre -Njardvigs Kirke,

uden nogen videre Betaling derfor. Til denne min

sidste Villies og delle mit Testamenlcs Executores ud-

vælges hermed Stiftbefalingsmanden ov(?r Island og

Superintendenten over Siellands Slifl, bedende os for-

modende, at de tillige bescirger paa bedste Maade Guds

Æres Fremvæxt i den islandske Kirke, og her omtalte

Bbrns Velfærd, saavidl det kan skee ved delle Testa-

ment, som af mig er underskrevet og forseglet i tvende

brave borgerlige Mænds Overværelse, hvilke jeg har

ombedet at skrive deres Navne og sætte deres Signeter

derunder til Vitterlighed og Bekræftelse. Kjobenhavn

den 3. Aprilis Anno 1759.

Johannes Thorchilius. (L. S.)

SandérEschelsen Berth, Skræder. (L. S.)

Erich Burchhardt, Maler. (L. S.)" —
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Da, saafreml for"" Johannes Thorohilius, forhen Rector 1759,

ved Skalholt Skole paa Vort Land Island, men nu op-
' ^ 20. April

hoJdende sig i Vores Jion£?el. Residcnceslad Kjcibenhavn,

sig ingen Livsarvinger efterlader, ville Vi forskrevne

Forskrivelse udi dens Ord. Clausuler oij; Punkter, saa-

son) samme her oven indfort findes, allern. have con-.

./irmeret og stadfæstet, saa og hermed -confirmere og

stadfæste; dog Sjette- og Tiende-Penge, samt al anden

Os tilkommende Arvefalds-Rettished i alle Maader ufor-
tv

krænket, saa og at med Odels-Retligheden efter Lands-

loven forholdes. Forbydendes Alle og Enhver herimod,

eftersom foreskrevet staaer, at hindre, eller udi nogen

Maade Forfang at gjore, under Vor Hyldest og Naade.

Givet paa Vort Slot Fredensborg den 20. Aprilis 1759.

Rentekammer-Skrivelse til. Amtmand Magnus i . Mai.

Gislason, arig. Haandværkeres Oplærelse. Khavn

1. Mai 1759- — Belvjendtsjort paa Alliiinget ved Amt-

mandens l5ekjen(ltgjdrelse Juli 1759, Althinjiisb. s, A. Nr. '

25. 2; Rentek. isl. og Færo. Copieb. Lilr. M, Nr. 601.

Ligesom Kjobmand Marcus Pahl og medfarende

Folk nu indtil videre udi Island forbliver, for at drive

Handelen Aaret igjennem, er det Hans kgl. Maj*' allern.

Intention, at paa de Ovrige Handelspladser udi Landet

ligeledes nogle Kjtibmænd og Folk bestandig skulle for-

blive, som videre bliver at rei;lere. Men forinden saa-

dant kan skee, maatle fSrst TornodneBvcnincer i Landet

for dennem opsættes, hvorudi de kunde have Tilhold,

og, da samme vilde falde altfor bekosteligt, om dertil

herfra skulde udsendes Muur- eller Sleenbuggere, saa

ville Uerr Amtmand med de (ivrige Beljentere over-

lægge, hvorledes saadanne Bygninger af Landets egne

Foik med mindst Bekostning -kunde opsættc-s, og derom

Hans Relation med Retour- Skibene os tilsende. Imid-

lertid, og da man forlængst havde (inskét, at Landels •

^ndfbdte havde kundet bleven oplært udi saadanne
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1759. Professioner og Arbeide, som udi denne og andre Til-

T^CT^ fælde, uden dertil Fremmede at udsende, kunde opfSre

fornødne Bygninger af de i Landet faldene Brudsteen

og i andre Maadcr, som ellers med stor Bekostning

maa skee: have vi, til samme for Eftertiden at see fuld-

byrdet, herved tillige skullet anmode llerr Amtmand,

at Han med Skibene dette Aar her til Staden ville ud-

sende nogle unge bekvemme Islændere, som kunde

hensættes til at lære Tommer- og Muur- samt Sleen-

hugger-Professionen, og derefter vide en Bygning at

opf5rc, hvilke, naar de her den fornodne Kundskab og

Erfarenhed have erholdet, maa forpligtes, sig igjen til

Island at begive, for videre at give Indbyggerne den

fornbdne Underviisning, saa at de, uden fremmed Hjelp,

ei alene kunde forrette det i Landet faldende Arbeide

til Nationens Forbedring og Landets Nytte, men endog

at de Bekostninger herefter tildeels kunde spares, som

ellers ved udbetalte store ArberdsiSn hidtil er medgaael.

Vi formode, siden delte alene hensigter til Landets og

dets Indbyggeres almindelige Opkomst, at llerr Amt-

mand det Forncidne iagttager og toranstalter, at Hans

Maj*' allern. Oiemeed kunde opnaaes. Vi foi^blive &c.

Rentekammeret den \. Maji 1759 ^

^- ^'a' Reskript til Sliftbefalingsmand Rantzau, ang.

Contribution til Opbyggelse af Praestegaarden Asar

i Skaptartungu. Fredensborg 4. Mai 1759. —
Bekjendtjjjort i Synodalforsamlingen for Skaiholt Slift 1759.

Norske Tegn. XXXVI, 497- 498.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Os er aller-

underd. bleven refereret en fra Herr Sivert Hognesen,

') 1 Anledning heraf ere i Efteraaret 1759 sendte til Kjoben-

havn 6 Drenge fra Holmen eller Reylijavfk (Copieb. Nr.

658) og nogle fra Stykkesliolm (Copieb. Nr. 719), som
skulde anbringes i Lære ved Tommer-, Muur-, Steen-

brækker-, Smede-, Skomager- eller Skræder-Uaandværk.
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Sognepræst til Ausum og annccterede Kirker i Skalholts

Stift paa Vort Land Island, -indkomne Memorial, hvorudi

han allerund. haver bekJaget sig, at hans Præstegaard

er af Jiikelbje-rget Kollugjau, dets Ild-, Vand- og Gruus-

Spruden, bleven fast tolal ruineret, anholdende derhos

allerund., at Præslegaarden maatte repareres af Stiftets

Kirker; thi give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, efter

den fra dig herover indhentede Erklæring, og siden

Supplicanten skal være fattig og ikke af egne Kræfter

kan contribuere Noget til Pr^stcgaardens Opbyggelse,

allern. have funden for godt, at til forbemeldte Præste-

gaards Reparation skal af hver Præstegaard i Skalholts

Stift betales ti Skilling Courant. Derefter du dig aller-

underd. haver al rette, og derom den forntidne Anstalt

at lade foie. Befalendes &c. Fredensborg Slot den

4. Maji 1759.

Reskript til Biskop Finnur Jonsson i Skalliolt

Stift, nng. islandske Eisciples Udsendelse til

danske Skoler. Fredensborg 4. Mai 1759^ —
BeKjeiidtf:jort i Svnodalforsainlingen for Sltalliolt Stift 1759.

ISorske Tegn. \XXV1, 498—501 ; tJddr. i P. Pélurssons Hist.

Eccl. Isl. S. 93—94; Foglm. V. 2, 28H-286.

Frederik den Femte &c. V. G. T. Som Os alier-

underd. er bleven forpslillet, at del vilde være iil stor

Nytle for den studerende Ungdom udi Vort Land Island,

om der havdes Leilighed for nogle af de skikkeligste

og med gode Ingeniis begavede, betids at komme over

til Vorl Rige Danmark, for der at undervises i de La-

linske Skoler, hvorved forhaabenllig Guds Kirke i Frem-

tiden og kunde tilflyde nogen Fordeel: saa er det i

saadan IJenseende, og til nyttige Sluderingers desto

bedre Forfremmelse paa bemeldte Vort Land Island,

O Oclroy 15. Aug. 1763 § 30; Rentek. Skr. 17. Mai 1764;

Reglement 30. Juli 1818 og 11. Febr. 1848.
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1759. Vi allern. ville have anordnet, og dig, samt efterfol-

4. Mai. gende Biskopper over Skalholts Stift, herved allern.

anbefalet:

1) At du og efterkommende Biskopper udi meer-

bemeldle Skalholt Stift drager vedborlig Omsorg for,

og den Anstalt gjor, aarlig at oversende een ung stu-

derende Person, og samme til Biskoppen over Siellands

Stift at .addressere, for at sættes udi en af de i Vort

Land Sielland værende Latinske Skoler. — 2) Den saa-

ledes oversendende Person maa ei være under 13 og

ei over 16 Aar, og skal være udscigt af de bedste og

dueligste Hoveder, som have exstantiora ingenia der i

Landet, derhos Lyst til at studere
,
og ere af et boie-

ligt Gemytte pg skikkelig Forhold; om hvilket Biskop-

pens Attest skal medsendes, som bor være saa tilfor-

ladelig, af der paa samme kan fideres, og, ifald del

skulde finde sig anderledes, at del ikke skulde blive

forncidcnt efter % Aars PrOvetid at tilbagesende dig en

saadan Person paa dit eller dens Ansvar og Bekostning.,

som hannem har recommenderet — 3) Aldeles fattige

Discipler bor ikke hid oversendes, hvis deres Duelig-

hed, Profect og Skikkelighed, efter deres Alders Maade,

ikke er særdeles ypperligt; men der bor vælges saa-

danne, som aarlig kunne have en liden Tilstod af deres

Forældre eller Paarorende. Dog at derhos fornemmelig

sees paa deres Capacité og Duelighed. — 4) De, som

skal antages i en af de Latinske Skoler i Siellands Stift,

b6r være saa vidt avancerede i deres Christendom, at

de kan gjore Rede for deres Gatechismo og Forklaring

derover, saa skal de og skikkelig kunne skrive. I La-

tinen maa de, foruden deres Grammalica,.have læ,rt at

expiicere en Author^ og nogenledes at skrive en latinsk

Stiil uden store Vildelser; saa b5r og det Subjeclum,

der haves særdeles godt Haab om , i Tide vænnes til

al lære det danske Sprog, paa det han ei, naar han

* kommer her over, derudi* skal være ganske ukyndig.

Og skal den Biskop, fra hvis Stift eller Skole saadan
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en Discipel sendes, give en udforlig Beretning under <759.

sin Haand, hvad han' har lært og hvorvidt haneravan- 4. Mai.

ceret. — 5) For disse, som ifolge ovenstaaende Vores

allern. Anordning aarlig fra Vort Land Island udsendes,

for at studere i de latinske Skoler her i Landet, ville

Vi allern. have bevilgei, at de skulle nyde fri Transport

for sig og et medhavende Skriin eller Coffert, saa og

fri Kost, saa længe de erc paa Skibet og indtil de ere

komne til Vores kgl. Residencestad KjSbenhavn, hvorom

Vi igjenncm Vores Rentekammer det videre Fornodne

ville lade foranstalte. — 6) Saasnart de til bemeldte

Kjobenhavn ankomme, have de at melde sig hos Bi-

skoppen over Siellands Stift, som sender dem til een af
j

de fire latinske Skoler: Kjobenhavn, Roeskilde, Helsingbr

og Slagelse, hvilke hver efter deres Orden, og alt^aa

hvert andet Aar, modtager saadan en Discipel; og skal

den Rektor, til hvilken de med Skrivelse fra Biskoppen

her vorde forsendte, være pligtige sfrax at modtage

dem, bære Omsorg for at de faae Værelse, og Detinges

i Kost, saa og lade dem, uden at udholde den ellers

sædvanlige Prfivctid efler Skole- Forordningen af il,

Aprilis 1739, nyde (Torudcn en skikkelig Klædning,

ligesom andre Disciple bære) af Skolens Beneficiis 30

Rd. aarlig. Hvad ellers Disciplen mere kan vorde til-

lagt, efler at han er kommen i de tiverste Classer, bcir

gjemmes for Iwm til Hjelp ved Academiet.— 7) Skjtindl

disse Disciple vorde dimitterede fra en latinsk Skole i

Siellands Stift, ville Vi dog allern. have bevilget, at de,

naar de blive Studentere, skulle have samme Rettighed

til Klosteret og Regenlzen ved Vores Universitet, som

andre Studentere, der komme fra Island. — 8) De,

som saaledes ere informerede udi Vort Rige Danmark,

skulle være forpligtede til i Særdeleshed at studere

Thcologién og attestere, paa del de til sin Tid kunde

være Guds Kirke i deres Fædcrneland til Nytte, hvor-

hen de uvægerlig bcir retournere, naar de have absol-

veret deres Studia acadcmica. Dog, om Nogen af disse

r

;
1
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<759. Studerende, isteden for Theologien, ville vælge et andet

4. Mai. Studium, skal del dem ei heller være formeent; men

skulde de, ved deres Tilbagekomst, udvælge at leve

som blolte private Personer, og ikke enten i Betjeninger

eller paa anden Maade soge at være deres Fædernc-

land udi de Studiis, som de have lagt sig efter, til

virkelig Nytte, skulle de, eller deres Forældre og For-

myndere, hvis de ere dem behjelpelige dertil, være

pligtige, igjen at betale til den Latinske Skole, soin de

have frequenleret, Alt det, som de derudi have oppe-

baaret, og haver dn det allcrund. at anmelde, paa det
^

den eller de, som herimod handler, kunde vorde iil-

holdte at erstatte det Oppebaarne. — 9) Skulde det

hænde sig, at en af disse Discipler dScr, imens han

gaaer i Skolen, begraves han paa Skolens Bekostning

paa det tarveligste, og Rektor fager til sig hvad han

har efterladt, at det enten kan gj^ires i Penge, eller og

sendes til Island, hvorom han i saa Fald haver at cor-

respon3ere med den Biskop, af hvis Stift Disciplen har

været; dog skal det, som for ham kan være oplagt til

academisk Brug, ikke komme andre til Nylte end dem,^

som af samme Skole, han har fr'equenteref, ere dimit-

terede, og det bedst kan meritere. — Hvorefter du og

efterkommende Biskopper udi Skalholt Stifl, saavidt

denncm heraf angaaer og kan vedkomme, sig aUerund.

have at rette, og derhen see, at det hermed, saaicdcs

som allern. foreskrevet er, vorder forholdet, til hvilken

Ende Vi og allern. ville, at du denne Vores allern.

Anordning og Befaling til Bevaring, og Efterretning nu

og i Fremtiden, udi Stiftskisten lader henlægge, indbe-

rettende udi ivrigt, at du denne Vores allern. Ordre

haver bekommet. Dermed &c. Fredensborg den i.

Maji 1759*.

') Lipelydende Reskript mut. mut. til Biskop Gisle Magnus

son paa Holum er udgaoet under samme Dalum.
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Reskript til Biskoppen i Siellands Stift,
^[J^Jl

LudvigHarboe,ang. islandske Disciples Udsendelse 4. wpU

til Danmark. Fredensborg 4 Mai 1759. —
Siell. Tej;n. LXXXIi, 625^ 626.

Frederik den Femte <&c. V. G. T. Din til Vores

Geheimeraad i Vores Geheime-Gonseil og Ober-Secre-

lerer i Vores Danske Gancellie, Os elskelig Herr Johan

Ludvig Holstein, Greve til Ledreborg, Ridder p. p.,

under 5, Aprilis sidstleden aQadte Skrivelse, og derved

af dig indgivne Forslag, om to unge Personer aarlig

fra Vort Land Island til Vores kongelige Residentzstad

Kjobenhavn at oversendes, for at studere ved de Latinske

Skoler udi Vort Land Sielland, have Vi ladet Os aller-

underd. referere. Og. j?pm Vi da dette dit allerund.

Forslag saaledes allern. have. approberet, som du "af

hosfolgende Gjenpart af Vores herom til Biskopperne

paa bemeldte Island under denne Dags Dato allern.

ergangne Befaling nærmere kan erfare: saa er tillige

Vores allern. Villie og Befaling, at du dig derefter, for-

saavidt dig angaåer og kan vedkomme, allerund, retter

og forholder, da Vi, angaaende hvis du udi bemeldte

Forslags 7"^* Post haver proponeret, om de Discipler fra

Island, som fra de Latinske Skoler udi Vort Land Siel-

land dimitteres, at maalte forundes samme Rettighed til

Klosteret og Regenlzen ved Universitetet, som andre Stu-

denterc, der komme fra Island, ville i sin Tid, naar det

kommer dertil, at nogen af disse fra Island oversend-

ende Discipler fra Skolerne udi Sielland til Universi-

Metet kunde vorde dimitterede, og det af dig anmeldes,

lade Professores Theologiæ herom forndden Ordre

tillægge. Befalendes &c. Fredensborg Slot dea 4.

Maji 1759.

Reskript til de Deputerede for Financerne
4 ^j^j

og 1'ilforordnede i Kammer- Collegio, ang.

isUndske * Disciples Udsendelse til Danmark«
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Fredensborg 4. Mai 1759. — Siell, Tegn. Lxxxii,

624^-625,

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Som Vi allern.

have funden for godl at anordne og befale, at Biskop-

perne over Skalholt og Holum Stifter paa Vort Land

Island skulle aarlig, liver fra sit Stift, af de der ved

Skolerne studerende unge Personer, udsende en af

de bedste og dueligste, og som derhos fandtes al have

Lyst til Studeringer, til Vores kongelige Residenlzstad

Kj(5benhavn, som Biskoppen over Siellands Stift derefter

havde at bes5rge hensat til at nyde fri Underviisning

og Underholdning ved en af de i bemeldte Vort Land

Sielland værende Latinske Skoler; og Vi derhos allern.

ville, at disse tvende saaledes aarlig oversendende unge

Menuesker skulle nyde saavel fri Transport for sig og et

med sig havende Skriin eller Coffert, som og fri Kost

saa længe de ere paa Skibet og til de ere komne til

bemeldte Kjbbenhavn, hvor de ved deres Ankomst sig

til Biskoppen strax havde at addressere, som for den-

nem videre Omsorg haver at drage. Saa ville Vi eder

nu' Sligt til den Ende herved allern. have lilkjendegivet,

for, angaaende deres frie Transport og Underholdning

paa Reisen, i saa Maade videre behøvende Anstalt

at lade f6ie. Dermed &c. Fredensborg Slot den 4.

Maji 1759.

Forordning angaaende Confirmationen. Fred-

ensborg 25. Mai 1759. — Publiceret paa Althinget

1781 og trykt i Allhingsb. s. A. Nr. xxx, jevnf. Canc. Skr.

26. Rlai 1781. Siell." Reg. 05, 885--6fe9. Origin;il- Aftryk

hos MopfTnor: Qvart-Forr. 1759, S. 92-9li ; Schou IV, 59ii—

599; P. Pélurssons Hist. Eccl. Isl. S. 95-98.

Forordning, angaaende i hvad Alder Ungdommen

maa antages til Confirmation, hvorlænge Confirmationen
-

med Nogle maa udsættes, og hvor snart de, som ere

confirmerede, derefter bor sbge Herrens Bord.
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Vi Frederik den Femte dc. G. A, V., at, da ved 1759.

den allern. udgivne Forordning af 13. Januarii 1736, 25. Mai.

angaaende den lilvoxende Ungdoms Gonfirmalion og

BekræRelse udi deres Daabes Naade, er befalet, hvor-

ledes med Ungdommens Cohfirmation og Gonfirmalions-

Forrelningen selv skal forholdes, men deriios ikke er

bleven fastsal, enlen hvor lidlig Ungdommen bcir antages

til Gonfirmalion , eller hvorlænge det dermed kunde

udsættes, ei heller hvor snart de saal'edes Gonfirmerede

f6rste Gang bor scige Herrens Bord: saa, paa det Ved-

kommende kunde vide, hvorefter de sig i disse Stykker

havde at forholiJe, og at ai Uorden, som desangaaende

paa et eller andet Sted maatte have indsneget sig, eller

herefter kunde entstaae, kunde forebygges, have Vi

allern. funden for godt jai anordne og befale, ligesom

VI og hermed alvorligen byde og befale: 1) At i Al-

mindelighed maa ingen Born, som skulle til Confirma-

tion, af Præsterne antages til Gonfirmalion, forend de

have opnaaet deres 14^* eller 15*' Aar, efterdi Born

under saadan Alder dog sjelden tilborligen vide at

skjonne paa, eller gjore sig Eftertanke om at fcire sig

til Nytte, hvis dennem af deres Lærere foreholdes og

indskjærpes, elicr hvor vigtig den Pagt er, de ved deres

Gonfirmalion igjen stadfæste og fornye; hvorhos, i Hen-

seende til den saaledes foreskrevne Tid, dog kunde

iagttages, at de Bcirn, som skulle ud paa lange Reiser,

suasoni til Ost- eller Vestindien, kunde antages el halv

Aars Tid eller noget længere tilforn, fSrend de om-

meldte Alder havde opnaaet; desligeste, om det skulde

hænde sig, al et Barn, der ei endnu havde fyldt sit.

U*** Aar, blev farhg syg, og paa sin Sotteseng begjæ-

rede og inderlig længtes efter at nyde det hellige Sa-

cramcnle, det vel og maa' Præsten tillades, om han

ellers Cnidév Barnet vel oplyst, at deelagtiggj5re det i

dette Salisheds Middel; do", saafremt Barnet kommer

sig igjen, at det da ved fdrste Leilighed alligevel skal

fremstille sig for Menighe'den i. Kirken, og der tilligemed
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1759, andre Gonfirmations-BiJrn ofFenllig overhores og confir-

5. Mai. nieres. Hvad de Bbrn angaaer, som enten ere eller

skulle gaae i Tjeneste, eller lære flaandværk, da ville

Yi alvorligen have forbuden, al' Hosbonderne eller Me-

sterne maa korte saadanne Born noget i deres Lon,

eller lade dem blive ISengere i Lære, end ellers skee

skulde, fordi til deres Præparation og Underviisning til

Confirmation medgaaer nogen Tid. Mens endskjcindt Vi

saaledes allern. ville have fastsat, at Barn i Almindelig-

hed ikke skulle confirmeres, fiirend de ere 44 til 15

Aar gamle, ville Vi dog, at Vedkommende ikke skulle

hentyde delte til en Ret og Skyldighed, at Præsterne

skulle være pligtige at antage dem, fordi de ere af
'

saadan Alder, enten de havde fornoden Kundskab olier

ikke; men at det skal komme an paa vedkommende

Lærers Undersiigning og Ansvar, om saadant el Barn

er lilborlig underviist og vel skikket til at antages til

Confirmation. — 2) Ville Vi allern., at Ungdommon i

Almindelighed skal være confirmeret, inden de fylde

deres nittende Aar, om de dertil findes bekvemme i

Henseende til deres Kundskab og ovrige Forhold.

Gaaer Nogen hen over den Tid, skal vedkommende

Præst anmelde det for Provsten, og denne det igjen

for Biskoppen, samt tilkjendegive Aarsagcn, hvorfore

Præsten ikke underslaaer sig saadant ungt Menneske

at confirmere; ligesom og Provsten skal lade saadant

Menneske komme til sig, og selv overhore samme, des-

ligeste ogsaa Biskoppen haverat meddele sit llaad, hvor-

ledes Præsten videre bor behandle Sagen. Men, ifald

Nogen skulde herudinden finde sig fornærmet over

Præsiens Omgang, staaer del ham frit for at andrage

del for Præstens foresalte Ovrighed, Provst eller Biskop.

— 3) For og at forekomme al ulilborlis^ Forhaling og

Opsættelse med Ungdomiiiens Confirmation, hvorved

kan forvoldes, at endeel Bcirn opvoxe i Vankundighed,

og omsider blive efterladne og ubekvemme til alvorlig

Eflérlanke, saa at del maa blive lungl og vanskeligt for
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en Lærere at bringe dem til Opmærlisomhed
,

og faae i 759.

dem nogenledes underviiste til at kunne blive confir- 25. Man

. merede, saa ville Vi hermed allern. have anbefalet:

a) at Forældre, Formyndere og Hosbonder sende deres

Ungdom herefter belids og flittig til Skole, om ikke alle

paa eengang al' et Huus, saa dog, efter Skole-Instruxens

6*" Articul, nogle af dem een Dag, og nogle af dem

en anden Dag, og dette ei alene om Vinteren, men

endog om Sommeren, saalænge de ei i deres travle

Plciie- og Hoste-Tid nodvendig forhindres derudi. —
b) Udi -den Henseende og Skoleholderne og de Degne

som holde Skole, skulle være pligtige, og af Vedkom-

mende alvorligen tilholdes, at læse for dem, som ind-

finde sig i Skole, i hvor faae de end maatte væro, og

hver Ltiverdag eller Sondag at levere Præsien Forteg-

nelse, paa dem, som have sogt Skolen i den Uge, og

hvor ofte. Befindes da Forsommelse, advarer Præsten

Vedkommende en og anden Gang derom; hjelper. del
.

ikke, andrager han det skriftlig for Hosbonden eller

Forvalteren, og i Mangel deraf for Regimentsskriveren

eller Fogden; hjelper del endda ikke, anmelder han

det for Amtmanden, som i saa Fald uden Ophold haver

at assistere Præsten i saa magtpaaliggøndeSag, og ikkesee

igjennem Fingre med de herudi behndendeForsommelige,

* saasom det er Vores allern. og alvorlige Vilhe, al Forældre,

og de, som ere i Forældres Sted, skulle drage Omsorg

for, at deres Underhavende maa fores paa Veien at

forarbeide ikke, alene deres limelige, men endog sær-

deles evige Velfærd. — c) At Præsterne flittelig, eftei'

Skoie-Forordningens Tilhold, skulle besoge Skolerne, for

at see, hvorledes Skoleholderne efterkpmme deres Pligt,

og om Ungdommen flittig sSger Skolen; ligeledes at de,

ved alvorligen at drive paa den anbefalede Repetition
'

og Catechisation i Kirkerne Son- og Hellige Dage, holde

sig den 37^° Articul i den allern. udgangne Skole-For-

ordning noie efterretlig
,

og naar Born og Ungdom

ikke mcide i Catechisation, da at forfare, som om B(3r-

///. JH. ,24
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1759. nenes Forscimmelse tned Skolegang befalet er. — d) Om
25. Mai. det herefter skulde hænde sig, som paa nogle Steder

skal være skeet. at, naar en Præst med Alvor har villet

.
holde over, at Born, som præpareres til Confirmation,

skulle lære at læse i Bog, og forstaae Ghristendommens

Hoved -Stykker, hver efter sit Begreb, skikke somme

Forældre deres Born paa et halv Aars Tid hen til et

andet Sogn, hvor de veed, at Præsten er mindre nid-

kjær, og noies med, naar Born veed ikkun noget hdet

udenad, uden at efterforske, hvad Overbeviisning og

Foleise de maalte have deraf: saa ville Vi nu herved

allern. have anordnet, at hvilken Præst ikke med tilbijrlig

Iver behandler .denne saa hoifornodne Sag, men be-

viislig tracterer den skjodeslos og uforsvarlig, skal bode

een * Sletdaler til Skole-Cassen for hvert Barn han saa-

iedes antager til Confirmation, og desuden sættes til

rette, ja og, efter Befindende, tiltales for Provste-Retten.

Saa skal og saadant et Barn, naar det kommer tilbage

til det forste Sogn, og befindes vankundig, ikke antages

til Guds Bord, forend det paa ny er gaaefc til Præpa-

ration, og har naaet den fornodne Kundskab. — Som

det og 4) befindes, at endeel af den Ungdom, som er

bleven confirmeret, undertiden længe hengaae, forend

de forste Gang scige Herrens Bord, og derover blive

lunkne igjen til det Gode, de have hort og lært tilforn :

saa ville Vi allern., at, naar Born ere blevne confir-

merede, de strax næste Sondag efter deres Confirma-

tion sc5ge Alterens Sacramente, da vedkommende

Præster skulle til den Ende lade saadanne unge Men-

nesker Dagen tilforn komme til sig, holde en Opmun-

tringstale for dem, og paa ny indskjærpe dem den vig-

tige Pagt, de saa nylig have fornyet med Gud, samt

tillige forklare for dem, hvorledes de værdeligen maa

berede sig til tiet store Sahgheds-Middel, de Dagen

efter skulle gjøres deelagtige udi. — 5) Til at forekomme

den Vanskelighed, som herved maatte mbde, i Hen-

seende til Flyttetiden for Tjenestefolk, som indfalder just

I

1
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25. Mai.

gen effer^oudagen Qvasimodogenili, og Sondagen efter 1759.

Michels-Dng, da den confirmerede Ungdom skulle præ-

parere sig til, værdeligen al gaae til Herrens Bord:

saa, til al Hindring saavidt niueligt. herudi at see af-
*

værget, ville Vi end ydermere allern. have befalet, at

slige Confirmations-B(3rn skulle herefter ikke gaae i

Tjeneste fcirend Tirsdagen efter Scindagen Misericordias

Domini ved Paaske Tider, og Torsdagen efter den an-

den Sdndag efter Michels -Dag. — Hvorefter alle og

enhver Vedkommende sig allerund. have at rette. Thi

byde og befale Vi hermed Vores Vice-Statholder i Vort

Rige Norge, Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Bi-

skopper, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præ-

sidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle Andre,

som denne Vores Forordning under Vort Cancellie-Seigl

tilskikket vorder, at de den paa behorige Steder, s;iave]

som og af Prædikestolene, til Alles Efterretning strax

lader læse og forkynde". Givet paa Vort Slot Fredens-

borg "den 25. Maji Anno i 759.

Anordning ang. Boder ifolge Commissions- 28. septbr.

Domme. Fredensborg 28. Septembr. 1759. —
Denne Anordnhig, hvis fulilslændige Titel er: ((Anordning;; at,

naar Nosen ved Conimissions - Dom bliver domt til at betale

Boder, soin tilfalde H. Maj*» eller publique Gasser, da skal

Comniissarierne til vedkoniinende StiCtamtmænd indsende en

Gjenpart af Domslutningen, med Design;ition over Boderne,

for at besorge 'samme inddrevne, saafrenit Doinnion ikke til

hoiere Kel indstævnes og der bliver underUjendt eller forandret"

— er ikke publiceret i island, og saavidt vides heiler ikke der

kommen til Anvendelse. — 8ieli. Reg 65, lOOT-^lOOS. Qvart.

Forr. 1759, S. 1 14-^1 IG; Schou IV, 004-605.

Forordning ang. det oprettede vestindiske i76o.

Rente- samt General-Toldkammer. Christiansborg ^ ''»'»uar.

7. Januar 1760\ — dvorved de hidtil under Rentekam-

') Forordn. 15. Februar 1TG8.

24*
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i 760. meret henhorende amerikanske og guineiske Sager, samtTold-
"^"^^^ væsenet i Ahnindeliglied, henlægges under dette nye Collegium

7. Januar.
j^j^^jj^ pei^pua^ij i^^^q _ Hjj-g publiceret i Island. Siell.

Reg. 66, 2''—6; Original-Aftryk hos Hopffner. Qvarl-borr. for

1760, S 3—8; Schou IV, 607— (iiO.

_ »

18, Januar. FundatioD for det Ama-Magnæanske Legat,

Christiansborg 18. Januar 1760^ — ConceptiCan-

cell. Arch., Siell. aabne Breve IToO-lTGO; Siell. Reg. 66. 20-30.

Trykt i Hofmans Fundatser X B. Appendix, S 2—11 ; særskilt

Aftryk paa det Arna-Magn. Legats Bekostning, Khavn 1813. S'**..

Yi Frederik den Femte &c. G. A. V. at som Os

allerund. er bleven foredraget, hvorledes afgaugne Ar-

nas Magnussen, fordum Assessor i Gonsistorio og Pro-

fessor publicus ordinarius Hisloriarum ei Anliquilatum

ved Vort kongel. Universitet i Yores kongel. Residentz-

stadKjcibenhavn, tilligemed sin Hustrue Mette Magnussen, ^

i Kraft afv det dennem allern. forundte Facultas iestandi,

have ved det af dennem den 6. Januarii 1730 opret-

lede Testamente iblandt andet anordnet, at deres fælles

Midler efter den Længstlevendes Ddd, subtracto subtra-

hendo, skulle anvendes til een eller to Studentere fra

Island, hvis Indrettelse aldeles overlodes til daværende

Justitsraad og Professor philosopbiæ ved bemeldte Vo-

. res Universitet Thomas Bartholin, samt Assessoi; og Pro-

fe.ssor græcæ hnguæ sammesteds Hans Gram, som de,

der bedst vidste hvorledes afgangne Arnås Magnussen

heist bnskede, at dermed til Fædernelandets og Publici

Nytte maatte blive forholdet; hvorfor og den Fundats,

som de tvende gode Mænd over dette Legato indret-

tede, skulde være af samme Kraft, som om den af be-

meldte afg. Arnås Magnussen og Huslrue var under-

skrevet. Men, som det efter begge Testatorum dbde-

lig Afgang var befundet, at den Matricul eller Jorde-

bog, hvilken Vores Hr. Farfader, af salig og htiilovlig

') Reskr. 24. Sept. 1772.
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Ihukommelse, allern. havde befalet bemeldte Arnås i 760.

Magnussen, tilhgemed afgangne Laugmand Poul Jonssen 18. Janunr

Vidalin, over hele Island at forfatte, endnu ikke var

bragt i den Stand, at den af Vores Rentekammer kundé

imodtages, og den behdrige Afregning, i Henseende til

de afgangne Arnås Magnussen under samme Forretning

allern. bevilgede Diætpenge, tillige bringes i Rigtighed

;

saa skal delte fornemmelig have været' Aarsag til, at

forbemeldte afg. Etatsraader, Thomas Bartholin og Hans

Gram, ikke i deres levende Liv,e have kunnet bringe

den dennem ved forberdrfe Testamente anfortroede

Fundatses Indrettelse til Fuldkommenhed, men at de

alene, hver for sig, have efterladt et egenhændigt Ud-

kast til samme, hvilke begge dog ei alene i de fleste

og vigtigste Poster ere oyereensstemmende, men endog

tydeligen forklare, hvorledes de, efter daværende Om-
-

stændigheder, have formeeni, al der med dette Legato

kunde forholdes, naar det forst var afgjort, hvor stor

Capital de dertil legerede Midler egentlig sig maatte

beldbe. Og som Vi da tillige tave ladet Os allerund.

forestille: saavel, at den Jordebogen over Island be-

træflFende Post er gjennem Vores Rentekammer aldeles

bragt i Rigtighed, saa at Vi ingen videre Fordring des-

angaaende til afg. Arnås Magnussens Stervboe have;

som og: at bairde Midlerne ved Guds Forsyn, og de

saavel forhen som nu værende Guratorum ti'oe og vind-

skibelige Husholdning, anseelig skal være formerede,

saavelsom ogsaa med det Arbeide, hvortil samme skal

anvendes, tillige være gjort god Fremgang: Thi have

lil ydermere at forfremme Testatorum saa priselige

Oiemærke, af de tvende foranfdrte Udkaster ladet ud-

drage, og efter de nuværende Guratorum, Os elskei.

Johan Ghristian Kali, Vores Justitsraad og Professor

hebrææ linguæ, og Bernhard Mollmann, Vores .lustits-

raad og Professor antiquitatum patriæ ved forbemeldte

Vores Universitet i Vores kongel. Residentzstad Khavn,

samt Vores Historiographus og Bibliothecarius, deres
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1760. tillige herover indhentede allerund. Betænkning, ladet

18. Januar. fQpf^ye en saadan Fundats over meeromrorle afg. Ar-

nas Magnussens Lcgato, som ei alene med de forom-

meldte Udkaster i alle Ting er overeensstemmende,

men endog med flere Poster i Henseende til Legati

Tilvæxt og Tidernes Omstændigheder forciget, hvilken

Vi hermed i alle sine Ord, Puncter og Clausuler allern.

ville have cohfirmeret og stadfæstet, saa og hermed

confirmere og stadfæste, lydende Ord til andet som

folger: 1) Legatum beati Arnæ Magnæi, som bestaaer

udi de af den salig Mand dertil skjænkede: a) rede

Midler; hvilke for nærværende Tid belober sig til Ca-

pital tretten Tusende, tre Hundrede, Halvtrediesinds-

tyve og sex Rigsdaler, een Mark, sex Skilling; b) is-

landske og andre haandskrevne, og for den storste

Deel utrykte BOger, efter den derover for sig selv for-

fattede Catalogus; og c) trykte Boger, hvilke udi Gata-

logo over Uniyersitetets Bibliothek, hver paa sit beho-

rige Sted, ere anforte; skal til evig Tid være bestemmet

og henlagt til at oplyse, forbedre og til Trykken at be-

fordre lade, alt hvad der angaaer de nordiske, nemlig

Danmarks, Norges og underliggende Landes Historier,

Sprog og Antiquiteter, hvorunder de ældre Tider i

Norden, deres Geographie, Love, Skikke og Sædvaner,

Levemaade, Kunster og Videnskaber, M^ntvæsen, Monu-

menter, og alt andet deslige skal forslaaes. Og skal

derudi visse Slipondiarii og Haandskrivere, under Op-

sigt og Bestyrelse af tvende Ephoris, bestandig arbeide

paa, den Maade, som herefter nærmere foreskrives. —
2) Legati Capital skal altid staae udsat paa Rente iblandt

de andre Universitetets Midler, og med dens Forvalt-

ning i saa Fald forholdes paa- samme Maade som med

disses. — 3) Til aarlig Belonning for Stipeudiarii an-

vendes Renterne af den Summa 6000 Rd., saaledes at

den ældste Stipendiarius Jon Olufssen nyder aarhg Ren-

ten af 3000 Rd., og de tvende andre, nemlig Eg-

gert Olufssen og Biarne Poulsen, hver Renten af 1500.

1
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Rd.; men naar nogen af nuværende Slipendiariis enten ^760.

•ved Doden afgaaer, eller i andre Maader forfremmes, Januar,

da fastsættes Stipendiariorum Tal derefter til tvende,

hvoraf den ældste nyder aarlig Rente af 3600 Rd. og

den anden af 2400 Rd. — 4) Ved dette Legatum skal

efterdags være et Incrementuni af 2000 Rd., hvis Rente

aarlig lægges lil Capital (ligesom med Incrementis ved

Walchendorfs og Borchens Collegier forholdes); og hver

Gang de ere opstegne til den Capital 1000 Rd., da ad-

skilles bemeldte Capital fra Incremento, for til sit visse

Brug at anvendes. Renterne af det forste eet Tusende Rd.

anvendes til en Haandskrivers aarlige Ldnning. De af

det næste Tusende Rd. deles aarlig imellem de tvende

Stipendiarios, saa at den ældste faaer ^/a Parter og den

anden -/s Parler. De af det tredie Tusende Rd. tillæg-

ges endnu en Haandskriver. De af det fjerde og fdl-

gende Tusende Rd. bruges igjen til Stipendiariorum

Lcins Forbedring, indtil den ældste kan faae 300 Rd,

og den anden 200 Rd. aarlig, 'da det ikke maa stige

hdiere; ligesom og Haandskrivernes Tal ikke maa

overgaae tvende, eller deres Ldn 50 Rd. for hver,^aar-

lig. — 5) Af den ovrige Capitals 5356 Rd. 1 Mk. 6 Sk„

dens Renter, nyde de tvende Ephori hver aarlig 25

Rd. Saa betales og til nuværende Famulo Bibliothecæ,

é for hans Opsigt med Manuscripterne, hvert Nyaar 40

Rd., og til hans Successor 20 Rd. Alle de ovrige

Renter af denne sidste Capital anvendes lil Bdgernes

Trykning, de dertil udfordrende Kobber- eller Træpla-

ders Udstikning, og hvad andre Bekostninger til saadan ^

*^plag kan udfordres. Til samme Brug skal og Ren-

terne af de Gapitaler anvendes, hvilke Incrementum

foder af sig, efter at Stipendiarii og Haandskriverne,

efter den foregaaende 4'*'^ Postes Tilhold, forst ere for-

synede. — 6) Manuscripterne overleveres Famulo Bi-

bliothecæ, efter den darover forfattede Catalogus, samt

hvad Pergaments og andre enkelte Breve og Documen-

ter tillige forefindes, efter en aparte Fortegnelse, og
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1760. forvares begge Dele paa. Universitetets Bibliothek udi

18. Januar, visse Skabe for sig selv, til hvilke Famulus Bibliotheoæ*

alene skal have Noglen, og ellers ingen anden. — 7)

Famulus Bibliolhecæ skal have disse Manuscripta og

Documenler under Opsigt og Ansvar, og ikke' tilstede

Slipendiariis, mindre nogen Fremmed, at udlaane eller

tage hjem med sig noget original Skrift eller Docuraent,

med mindre een af Ephororum skriftlige TifiadeJse ham
derfor leveres, hvilken dog ei uden viglige Aarsager,

samt al muelig tagen Sikkerhed, og ikkun til en vis be

stemt Tid, inden hvilken det Udlaante ufeilfcarlig ,skal

tilbage leveres, maa udgives, og saasnart den bestemte

Tid er forløben, og det Udlaante ei endnu leveret til-

bage, da skal Famulus Bibliothecæ strax kræve det

i^'en, og, i behovende Fald, derudinden soge vedkom-

mende Ephori Assistence, . eller siden selv staae til An-

svar for hvad som maatte blive, borte. — 8) Derimod

bor Famulus, naar det af hannem forlanges, være til-

stæde at aabne for Slipendiariis, endog paa de Tider,

' naar Bibliolheket ellers pleier al være lillukt, paa det

at dennem ingen Hinder eller Ophold i deres Arbeide,

formedelst hans Fravæi'else, skal foraarsages; dog at

sligt ikke paastaaes uden Nbdvendighed, og paa alt

for ubeleilige Tider, men at den ene i saa Fald, saa-

vidt mueligt, retter sig efter den andens Leilighed. — »

9) Siipendiarli skulle vælges af Ephoris, naar de ved.

forcgaaende Tentamen dertil have befundet dennem

dygtige; dog maae ingen andre dertil antages, end ind-

fedte islandske Sludiosi, og de iblandt dennem have Fortrin

dertil fremfor andre, som fra deres Ungdom af grundig

have lagt sig efter deres Fædernejands Sprog, og no-

genledes ere bevandrede i dets Historie og Antiqiiite-

ter. — \0] Deres BestilHng skal fornemmelig være, noie

at conferere de gamle Codices med hverandre
,

paa

det at den ene af den anden kan suppleres og rettes;

at forfærdige gode o£* riglige Oversættelser af de utrykte

Skrifter, saaledes at de, uden at blive m6rke og ufor-
-

4
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slaaelige, nærme .sig saavidt mueligt til Texlens Ord 4760.

og Mening; at udarbeide tydelige Conspeclus over Ma- 18. Januar,

nuscripterne, af hvillce saavel deres Ælde og Trovær-

dighed kiin erfares, som hvad Sammenhæng den deri

afhandlede Materie, naar den er historisk, haver med

den almindelige nordiske Historie, og dertil foie de

chronologiske og genealogiske Tabeller, andre Anmærk- -

ninger og Glossarier over de ældste og sjelden fore-

kommende Ord, samt intet i nogen Maade at forbigaae,

som; ad illustralionem Manuscriplorum Magnæanorum-

promovendam maatte tjenligt eragtes. Ikke mindre

skulle de noie efterforske, hvad der i Manuscripterne

maatte findes at være taaet eller oversat af fremmede

Scriptoribus coævis, for deraf at erfare, om og hvor-

vidt disse kunde forbedres af hine. Ligeledes bor de j

soge at samle, bringe i Orden og oplyse b, Arnæ Mag-

næi og andre lærde Mænds her og der adspredte Op-

tegneiser og Anmærkninger ; saml endelig ved Bogernes

Trykning have et vaaget Oie med Gorrecturen og i

andre Maader; dog at alt dette skeer efter foregaaende

enten Anviisning af Ephoris, eller Foresporgsel hos den-

nem og deres Raadforelse. — i|)I)p maae aldeles

ikke paa egen Haand lade noget komme for Lyset udi

disse Materier, men alting skal forst af Ephoris være

efterseet, censureret og approberet, forend det til Tryk-

ken maae befordres. — 12) De beholde dette Stipen-

dium saalænge de opiore sig upaaklagelig, og arbeide

ved dette Værk, og maa ingen, som i sine unge og

friske Dage haver paa lang Tid viist særdeles Flittighed

^ort betydelig Tjeneste ved dette Arbeide, derfra

paa sni Alderdom forskydes, saalænge han endnu vil

og kan
gj(jp'e ^ogen Slags Hjelp derved, skjondt den,

formedelst Kræfternes Aftagelse, ei maatte befindes saa

tilstrækkelig som tilforn. — i 3) Sktdde de selv godvil-

ligen forlange fra Slipendio at entlediges,. eller og,

imedens de oppebære samme, ved Doden • afgaae, da

udbetales 3 Maaneders Stipendium over Tiden, til Reise-
H

«
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1760. penge for dem som tage Afsked, og til de Afdodes .

18. Januar. Bearavelse. — i 4) Alt hvad de for sig selv kunde have
"-^^^^^

udarbeidet ved Hjelp af Legati utrykte Sager, tilhorer
E

Lesatum alene, oe; bor af de Fratrædende afleveres

til Ephoris, med mindre disse, imod deres Beviis, be-

lroe dennem det, indtil det er bragt i fuldkommen

Stand; men af de Bortdcides Stervboer skal saadant

uden Vægring eller Vederlag strax til Ephoris udleve-

res, enten Dcidsfaldet er skeet imedens de vare Stipen-

diarii, eller efter den Tid. — 15) Skulde de befindes i

kjendelig Egensindighed og Ulydighed, eller med virke-

lig Utroskab at omgaaes Legati Sager, saa at alt sligt
mm

befrygtelig maatte blive dels Oiemærke lil Hinder og

Skade; eller og, sa'afremt de til nogen uordentlig og

lastværdig Levemaade skulde henfalde, da, naarde ikke

adlyde de Advarseler og Paamindelser, som Ephori den-

nem give, og derefter vise kjendelig Bedring, skal Gon-

sistorium Magt have, uden Lovmaal og Dom, efter Sa-

gens og Forseelsens Beskaffenhed, enten paa kort eller

lang Tid al tage Stipendium fra dem, eller og dennem

derfra aldeles at udelukke. — 1 6) Haandskriverne, som

oGsaa bcir være islandske Studentere. skulle fornemme-

lig bruges lil at afcopiere de originale Manuscripter, og

derfore være vel ovede i at læse den gamle Skrift og dens

Ligaturer. De maao ikke skrive nogen Copie ud efter

en anden Copie, med mindre denne er skrevet enten

med b. Arnæ Magnæi egen, eller med en anden lærd

og tilforladelig Mands Haand, eller og saa n5ie confe-

reret, at den efter Ephororum Paategning kan ansees

som en Original. Og skal der fornemmelig sees der-

hen, at der af hvert original Manuscript haves tvende

tilforladelige Afskrifter, det ene som Stipendiarii under-

tiden kan have hos sig til Brug, og det andet lil at

staae paa Bibliolheket hos Originalen, og at bruges i

sin Tid til at trykke efter. Naar saadan Forraad af

Gopier er erhvervet, kunne de siden afskrive hvis Manu-

scripter Fædernelandets Historie og Antiquileter an-
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gaaende, der enten med allern. Bevilling af del kongélige, 1760.

clJer med Consistorii Tilladelse af Universitetets, eller 18. Januar,

formedelst Andres Velvillighed af Privates Bibliotheker ' *
'

kunde udscieés; hvilke Afskrifter altid iblandt Manu-

scripta Magnæana hensættes. Endelig, naar intet mere

af det Slags Arbeide- er forhaanden, kan de, efter

Ephororiirn Anviisning, gj(5re nyttige Excerpta af Scrip-

toribns aniiquis, medii ævi & novis, som h5re til den

nordiske Historie og Antiquiteter, eller gode Anvisnin-

ger og Indices over de fremmede Skribenleré, i hvilke

noget desangaaende forehndes. — 17) Til den offent-

lige Bekjendlgj5relse ved Trykken udvælges ffirst de tro-

værdigste, bedste og nyttigste Skrifter, og dernæst de,

som ere af ringere Værdie. Men hvad som maatte be-

find.es at være til storste Delen fabelagtig, efter mange

gamle Skribenteres Maade, og saaledes ei til synderlig

Nytte, deraf alene uddrages hvis i Almindelighed kunde

tjene til at oplyse de- gamle Leges, Mores, Ritus et

Consuetudines &c., som da udi Anmærkninger til andre .

Skrifter kan anbringes. — 18) Omendskjondt Ephori

ingenlunde ere forbundne ti! selv her udi at arbeide,

saa dog, i Fald nogen af dem godvillig paatager sig

et eller andet af disse Skrifter at udgive, forstaaer det

sig selv, at Sligt, hvorved Stiftelsen vinder saa meget

storre Anseelse, fremfor noget andet i Trykken bor

udkomme. — 19) Alt hvad som udgives i Trykken af '

b. Arnæ Magnæi Skrifter, eller af hans efterladte Bi-

bhothek, maa stedse bære en Erindring af hans Navn,

og saavel paa Tituien som i Fortalen med Taknemmelig-

bed ihukommes; og maa det altid noie iagttages, at

*^er ved ethvert Skrifts Edition gjcires tydehg Forskjer

imellem hvad der er b. Magnæi eget, eller andre lærde

Mænds, og hvad der er Slipendiariorum Arbeide. —
20) Naar intet mere iblandt b. Arnæ Magnæi Samling

findes, som er Ijenhgt til al komme for Lyset, da ud-

vælger Ephori i dets Sted andre gamle Manuscripta

eller gode Skrifter, saafremt de ellers angaaer de nor-
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1760. diske Antiquileter; Historie -eller Sprog; i hvilket Fald

18. Januar, der sæltes piia Titulbladet: (,Editum sumptibus e Legato
""^^^^

b. Ariiæ Magnåei faclis". Men ingen Skrifter udi andre

Faculteier, eller om andre Malerierend forhen nieldct er,

maae af dette Legato til Trykken bekostes. — 21) De

Bciger, som saaledes af Legalo oplægges, skulle alle

trykkes paa godt hvidt Papir, samt med nye, rene og

ziirlige Typis. Ethvert Exémplar maa heftes for end

det sælges, paa det at Publicum kan vide sig 'sikker
,

for Defecler. Prisen ansættes saa taalelig, som skee

kan, da det er nok, naar Legatum omtrent bliver skades-

Ibs. AU hvad der ellers paa saadanne Oplag vin-

' des, det lægges -til den Capital, som lil Omkostningerne

paa Trykningen er bestemmet, Saasnart en Bog af Le-

gati Oplag fra Trykken er bleven ufærdig, skal Ephori

være bemyndigede og forpligtede, dog med Consistorii

Samlykke, lil at handle med visse Boghandlere eller

andre dertil bekvemme Personer, til hvilke Ephori

kunde aflevere' Exempiarerne, for samme paa Legati

Regning at udsælge, imod al nyde visse Procento i Pro

vision af hvad de sælge, hvorover de hvert Qvartal

skulle indgive en Extracl, og hver 11. Juni og 11. De-

cembris levere lil Ephoros hvad Penge de bortsolgte

Exemplarer belobe sig til, at samme da strax ved fbrste

Leilighed paa Renle kunde vorde udsatte. Saa skal der

og slikkes en vis Vignelte lil de Boger, som fra Legato

udkomme, hvilken skal trykkes paa den anden Side af

Tilulbladet og Ephororum egenhændige Navne der un-

dertegnes, hvorfore og Titularkel altid skal væreSkriv-

papir. — 22) Skulde del. især i Begyndelsen, holdes

foraodenl, noget Oplag enten per viam subscriptionis

eller ved Accord med en Boghandler at bestride, kan

der, for saa vidt, ikke være noget derimod al erindre; dog,

hvad det sidste Tilfælde angaaer, da, som ingen Bog-

handler er at forlænke, al han fornemmelig seer paa

sin egen Fordeel, hvori hans Levebrcid bestaaer, saa

maa derimod intet sluttes derom med Nogen , med

I
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mindre linn forpli£^!or sip: iil at gjore Oplaget paa samme 1760.

Maade, som om Sliftelsen dot selv havde besdrget, paa 18. Januar,

del at Stifteren ikke skal beroves den udvortes Anse-

else, hvilken saavel Legati Værdighed, som Materiernes

Viglighed med Rette udkræver. Fornemmelig maa in-

tet trykkes uden Riget, eller andensteds end der, 'hvor

Stipendiarii kunne være tilstede og selv bescirge Cor-

recturen. — 23) Af Alt, hvad der oplægges, gives Stifts-

befalingsmanden, Amtmanden og begge Riskopperne

over Island, samt de tvende Ephoris og Stipendiariis

hver sit Exemplar for intet, Saa kan der og paa lige

Maade propter aflinitatem sendes Exemplarer til visse

Universiteter og lærde corpora i Sverrig, Tydskland og

Engelland, naar de findes disponerede til at gjdre Gjen-

gjeld i lige Tilfælde, saavidt deres Historier og Antiqui-

teler angaaer, paa det at ét saadant Commercium kan

tjene til saa megen mere Oplysning paa alle Sider. —
24) De nuværende Ephoris bliver det forbeholden at

nævne og beskikke dem, som de ville have til Succes-

sores i deres Sted, efter deres Afgang, og dette deres

Valg skriftlig at efterlade under deres Haand udi en

forseiglet Gouvert, som indlægges i Rectoris Kiste i

Gonsistorio, og ikke maa aabnes uden af dem selv,

saalænge de forblive in Ephoria. Siden, naar een. er

afgangen, aabnes Seddelen, og da sees hvem den Af-

gaaende haver nævnt til ham at succedere. Det samme
overlades til enhver efterkommende Ephoro at gjcire,

hvis de skulde linde det behageligt og tjenligt. -- 25)

Ephori skulle annamme og igjen udtælle de aarlige Ren-
ter, og i Almindelighed forestaae Legati ganske Admi-
nistration, for hvilket de. aflægge vedborlig Regnskab
til Gonsistorium hvert Aar paa den fcirste Gonsistorii-

Dag efter Michelsdag. — 26) Ved samme Tider skulle

de eftersee Legati Manuscripter, Rreve og Documenter,

(men de trykte BOger ikkun hvert tredie Aar, og naar

det da falder beleiligst), samt tillige imellem sig selv

med Gonsistorio overlægge, hvad der fOrst kan be-

4
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i 760. fordres til Trykken, samt paa hvad Maade sligt bedst

18. Januar, kan skee. Og maa derved endelig paasees, al der,

om ikke hvert, saa dog idetmindste hver andet Aar,

noget kommer fra Pigessen, da enten store Værker i

visse Tomer kunne afdeles, og Aar efter andet ud

komfne, eller og, imedens disse ere i Arbeide, mindre

Skrifter paa nogle Ark, som man lettest kunde komme

afsted med, udgives. Hvad i saa Fald bliver besluttet

at skal publiceres, og naar det kan ventes, gjores

offentlig bekjendt inden Aarets Udgang. — 27) I ovrigt

har Ephori at bruge og udvise saadan Troskab, Om-

hyggelighed og Forsorg, at denne Fundation i alle sine

Artikler og Punkter nciic og flitteligen bliver efterlevet,

og intet, enten af Gapitalerne eller Dogernes, især de

skrevnes, Colleetion, ved deres Skyld og Forseelse for

kommer eller formindskes, men alting lil den destine-

rede Brug anvendes, som de for Gud, Os, Fædernelandet

og det kongel. Universitets Patroner og Forsvar, ville

være ansvarlige. Skuldej imod Forhaabning, anderle-

des af Ephoris, paa deres egen Haand og ved deres

egen Skyld blive handlet, da staaer det ei alene En-

hver, som kan gjore del beviisligt, frit for, derover at

klage, og Forseelsen paa behon'ge Steder at angive og

bekjendlgjbre, men endogsaa især den verdslige og

geistlige Ovrighed i Island, deres Besværinger og Dcsi-

deria at anmelde til Universitetet, som derpaa haver

at raade Bod, og ved alle Middel at tilholde Ephoros,

Fundationen upaaklagehgen at efterleve, og Skaden,

om nogen maatte befindes ved deres Skyld at være

skeel, ex proprio at restituere. — Hvorefter alle og

enhver Vedkommende sig all.erund. have at rette, og
1.

stedse derhen at see, at denne Fundation, udi alle

Poster oe; Punkter, saaledes som foreskrevet er, nole

vorder iagttaget og efterlevet. Givet paa Vort kongelige

Slot Christiansborg, udi Vores kongelige Residentssiad

Kjcibenhavii den 18. Janiiarii 1760.

i

y
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Kongelig Resolution ang. nogle Foranstaltninger ^^^^o.

ved den islandske Handel. Christiansborg 5.
^-

Februar 1760. — l Anledning af Rentekammerets Forestil-

ling 25. Januar, hvori Over-Krigscommissair Stephen Hansen,

ifolge Ansogning, indstilles til Entieth'gelse fra Bestyrelsen af

den islandske og finmarkske Handel, hvilKen Bestyrelse man

havde formaaet Hofagent Ryherg til at overtage, og indstilles

saaledes hans Forslag til Foranstaltninger Handelen vedkom-

mende. Rentek. Norske Reiat. og Resol. Prot. 41, Nr. 6.

Vi approbere allernaadigst: 1) AtHofag&ntRyberg fra

indeværende Aars Begyndelse forer Inspectionen over

den for Vores Regning drivende Handel paa Island og

Finmarken, hvorfor han nyder, Ugesom Formanden har

været bevilget, 700 Rd. :!arlig, og bhver ham derom

Instruction fra Vort Rentekammer at tillægge; 2) At

han, efter Omstændighederne, for Gaution at stille bli-

ver befriet, hvorimod Pakhusforvalter von Erden stil-
•i

ler saadan Forsikkring for 2000 Rd.; 3) At Island udi

indeværende Aar maa beseiles med anførte 19 Skibe,

og Handelen besorges ved 19 Ober- og 22 Under-

Kjcibmænd, 82 Arbeidskarle, Bbdkere og Kokke, samt

21 Drenge, eller af Skibe og Folk saamange, som Vort

Rentekammer, til Landets og Handelens Bedste, forno-

dent og tjenligt befinder; 4) At til Opmuntring for Lan-

dets Indbyggere, saavel i at soge Fiskeriet som Ræve
at skyde, maa godlgjores udi Præmier, nemhg, for hver

Fiskebaad, som der bygges af ny og udredes til Fiske-

rie, efter dens Storrelse og Godhed, 4, 6 a 8 Rd., og
hver som udi Handelen leverer et Degger Ræveskind,
i Rd. Og er det derhos vel, at -her og i Norge vor-

der forfærdiget, og, som Modeller, didsendt nogle Baade,

hvilke til Brug ved Fiskeriet kan være tjenligere og be-

dre end de hidtil der havende, ligesom man og maatte

være betænkt paa, at lade didgaae een eller to Baad-

byggere, som Indbyggerne udi denne Bygningsmaade

kunde undervise.; og 5) At paa hver Fiskerhavn for-

bliver efterUggende en Arbeidskarl udi 1 å 2 Aar, for-
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4760, at lære Indbyggerne at virke Klipfisk, med videre, paa

den ved Handelen brugende Maade. Christiansborg

Siol den 5. Februar 1760.
5. Fehr.

26. Feb^ KoDgelig Rcsolutioii ang. Pensioner for En-

ker efter Betjentene ved den islandske Handel.

Christiansborg 26. Februar I7fi0. — J Anledning

al" Hofagent Rybergs Forslags som var bifaldet af Kongen

LForesiill. 25. Februar). Rentek. INorske Relat og Resol.

Prot. 41, J\r.' 19.

Vi haye saaledes af særdeles Naade tillai^L Enkerne

af de Betjente, som ved Handelen paa Island enten

allerede ere eller herefter blive antagne, og imidlertid

ved Dbden afgaae, udi anrlig Pension, saalænge denne

Handel for Vores Regning drives, saasom enKjobmands

30 Rd., en Under- Kjdbmands 20 Rd., og en Arbeids-

karls, Bodkers eller Koks 10 Rd., hvorefter og den al-

lerede afgangne Under-Kjobmand Gerdt Michelsens og

Arbeidskarl Jens Jacobsen Lohmans Enker aarligen

bliver at godtgjcire: den fSrste 20 Rd. og deri sidste

10 Rd. Christiansborg Slot den ^6. Februarii 1760.

18. Marts. Kongelig Resolution ang. Ansættelse af en

Landphysicus paa Island. Christiansborg 18.

Marts 1760. — I Anledning af, at Kongen paa Stift-

amtmand Rantzaus Forslag om en Landphysici Ansættelse paa

Island havde beskikket dertil Student Bjarni Palsson, som efter

Jusuisraad og Professor Buchwalds til Videnskabernes Societet

indkomne Promenioiia ,jiar studeret Medicinen og naaet en

temmelig Fremgang i Chirurgiea" — under de i Resolutionen,

anforte Betingelser (Forest. n. Marts). Rentek. INorske Relat.

og Resol. Prot. 41, Nr. 33..

' Vi have allern. saaledes beskikket Studiosus Biarne

Poulsen lil at være Landphysicus paa Vort Land Lsland

med 300 Rd. aarlig Gage, hvoraf de 100 Ptd. udredes

af de derpaa Handlende, naar dermed Forandring i

. Tiden maatte forefalde, samt derhos , tillige allern. be-
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vilgct. al bannem, lil Benyltolse ved detine Tjeneste, 1760.

maa udvises en af de Os paa Sydlandet tilhorende
j^'^^lj^J^

Jorder, saa og, at til et Huses Opbyggelse med Kjelder

under, et lidet Laboraloriuin og en Afdeling Lil et Apo-

Ihek, som han og Efterkommerne i Tjenesten derefter

ialt paa egen Bekostning skal holde behbrigen vedlige,

maa godlgjores af Vores Cassa, efter indkommende be-

hcirige attesterede Regninger, 800 Rd., saafremt Inlet

deraf var at spare, item til Medicanienters Indkjiib ved

Tjenestens Tiltrædelse 249 Rd. 82 Sk., og derefter aar- ,

ligen 200 Rd., imod at de Fattige, saave] af Almuen

som Andre, nyde af hannem det deraf Behcivende fri

og uden Betaling, saa og lil chirurgiske og chymiske

Instrumenter, der, som et Inventarium, ved TjenesltMi for-

blive, eengang for Alle 150 Rd. Ghrisliaiisborfi Slot

den 18. Martii 1760:

Bestalling for Bjarni Palsson som Landphy- 18. Marts

sicUS paa Island, Christiansborg 18. Marfs

1760. — Puhliceret paa Althinget 1760 og anmeldt i Al-

thingsb. s. A. JSr. 29. — Rentek. Norske Bestall. Prot. 6,

S. 467-468.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V. at Vi alleru. •

have antaget og bestilt, saa og hermed antager og be-

stiller Bjarne Poulsen til at være Landphysicus paa

Vort Land Island. Thi skal han være Os, som sin

absolute og souveraine Arvekonge og Herre, efter der-

foruden hans allerund. Pligt og Skyldighed, lydig, huld

og tro, Vores og Vores kongel Arvehuses Gavn og

Bedste med stcirste Flid soge, vide og ramme, al Utro-

skab, Skade og Fordærv derimod af yderste Magt og

Formue hindre, foi'ckomme og afværge, som og hvis

han fornemmer at skee til Vores Præjudice Os straxen,

uden nogen Undseelse, tilborligen aabenbare, og give

tilkjende. Særdeles skal han samme Bestilling troligen

og fliltigen foreslaae og betjene, saml sig derudi i alle

///. 25
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1760. Maader saaledes skikke og forholde, som det en ærlig

^^^TT^T' erfaren Landphysicus, samt tro Tjener, vel egner og
lo. Mflrls,

*"

anstaaer, og han agter at forsvare og vil være bekjendt,

efter den allerund. Troskabs-Eed han Os derpaa gjort

og aflagt haver. For hvilken haus Tjeneste Vi allern.

have bevilget hannem at maa nyde det som hannem

tillagt er eller vorder, som saaledes skal continuere,

indtil Vi underledes derom tilsigendes vorder. Hvor-

efter de Vedkommende sig allerund. have at rette.

Givet paa Vort Slol Christiansborg," udi Vores kongel.

Residentsstad Kliavn den 18. Martii 1760.

19. Marts. Rentekammer - Skrivclse til Sysselmændene i

Island, ang Foranstaltninger ved Handelen m. v.

Kliavn 19. Marts 1760. — Rentek. Isl. og Færo.

.
Copieb. Litr. N, Nr. 102.

Som Hans kongel. Maj* i Anledning af de over

Handelen paa Island Anno 1759 indkomne Retationer,

og videre gjorde Forslag, allern. haver resolveret, at

dette Aar til de islandske Havnes Beseiling for hoist-

bem*V Hans Maj*' ftegning skal udsendes saadan et

Antal Skibe med Kjobmænd og Folk, som Indbyggerne

, deres behovende Vare tilstrækkelig kan tilfdre og igjen

i Handelen imodtage hvis Vare de kunde have at ind-

levere, hvorefter og derom den fornodne Anstalt er

bleven fOiet, saa bliver Eder samme herved formeldet,

med Erindring, at I de farende Kjcibmænd beviser al

Assistence udi hvis Eder vedkommer, eller maatte blive

begjert, at den kongel. Gassa ved denne Handel, som

nu med saa anseelig Bekostning f5res, ei noget Tab

skulle ti]f5ies< Ellers bliver Handelen udi alt efter de

forhen bekjendtgjorte Gonditioner dreven, undtagen

saavidt efterfolgende Poster vedkommer, som herved

saaledes til videre Iagttagelse formeldes, nemlig: i)

Efter kongel. allern. Resol. af 5. Febr. 17C0 haver Hs.

Maj\ allern. bevilget, at til Opmuntring for Landets Ind-
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byggere, saavel i at sbge Fiskeriet^ som Ræve at skyde, 1760.

maa godtgjores udi Præmier, nemlig: for hver Fisker- 19. IMaris.

baad, som der bygges af ny og udredes til Fiskeri,
"^^"^

efter dens Storrelse og Godhed, 4, 6 å 8 Rd., og hver

som udi Handelen leverer et Degger Ræveskind, 1 Rd.

hvilke Præmier Hofagent Ryberg under 9. Februar

sidsti. er bleven tilskrevet at foranstalte ved de til

Handelen antagne Kjcibmænd til Vedkommende udbetalt.

— 2) Ifblge hoistbem*' allern. Resolution have vi for-

anstaltet, ei alene at dette Aar vorder forfærdiget og

som Modeller til Island udsendt nogle Baade efter dansk

og norsk Bygningsmaade, hvilke til Brug ved Fiskeriet

kan være tjenUgere og bedre, end de hidindtil der

havende, samt at de til saadanne Baades Bv£^nin^ i

Land|^-i>eIiovendeMatenaIier ligeledes blive anskaffede

og oversendte, saavel som at een eller to Baadbvi^^ere

til Landet udgaaer, som udi denne Bygningsmaade

Indbyggerne kan give Utiderviisning. — 3) Til Fiskeriets

Befordring, og paa det Indbyggerne desto bedre kunde

vide at omgaaes med Fiskens Virkning, er efter alier-

hciistbemeldte allern. Resolution bleven foranstaltet, alpaa

hver Fisker-Havn een Arbeidskarl udi \ a 2 Aar bliver

efterliggende, for at lære Indbyggerne at virke Klipfisk,

01. vid., paa den ved Handelen brugende Maade. — 4)

Befries Kjobmændene for: special at forklare hvorudi '

dea til Landet overbringende Ladning bestaaer, hvor-

imod det, i Henseende til Varenes Besiglelse i Landet,

og det deraf ved Handelens Slutning i Handelshusene

efterstaaende Gods forholdes efter de publicerede Con-

dilioners IC** og IS'*" Post. — 5) Som det er befunden,

at Kjcibmands-Boderne i Island paa adskillige Steder,

kort Tid efter at Skibene vare fra Landet afseilede,

ere blevne aabnede, og deraf endeel Vare til en og

anden udleveret, da saadant dog ikke udeu i yderste

Fornodenhed maa foretages, siden Indbyggerne, ime-

dens Kjobmændene ere nærværende i Landet, bbr see

sig med det Behovende forsjunet: saa haver I paa det

25*
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760. allerndieste herovor at holde, og at ei nogen Aabning

Marts, foretages uden i de Tilfælde som Handels-Conditioner-

''nes IS**" Post tillader, som ialt stricte vil efterleves. —
6 Haver I ei alene,

.
ifdlge For. af 10. April 1702 og

forbem*' Handels-CondiLioner, udi alt at assistere Kjob-

mændene ti^l Restancernes Inddrivelse, at den kongel.

Cassa derlbre yedborlig Fornoielse kan erholde, men

endog alvorlig tilholde ladbyggerne at være arbeidsom

og flittige, baade i Henseende til Fiskeriet og deres

civrige Arbeide, at de derved kunde befordre deres

egen Velfærd, og folgelig erhverve sig det,, hvorfore de

igjen kunde erholde det som (il Nodsjun behoves, tiden

at paadrage sig Restancer. — 7) Paa det Kjobmændene

om alle Ting kan have fornciden Underretning, og der-

efter lade Enhver bekomme hvad de til Livs^lØphold

behove; haver I, tilligemed saa mange Mænd som

KjCbmandeu eragter bekvem , at indfinde Eder hos

KjSbmanden, naar han det begjærer, for under Eders

Hænder, udi derlil indretlede Rubriquer, skriftlig at

give fuldstændig Oplysning om efterfdigende Poster un-

der Handels-Districtet, saasom: a) alle Udrednings-Ste-

ders Navne, hvorfra og for hvem dette Aar er bleven

fisket; b) Mændenes Navne, som Baadene der ved

Stedet eie elier have; c) hvor mange Baade hver Mand

'tilhorer; d) hvor mange Aarer og hvor mange Mand

paa hverBaad fare; e) hvad for Folk derpaa have roet-;

f) Skibs- eller Baade - Hldtlens Deling; g) hvor mange
Fisk enhver i Værtiden pr. Lod er lilfalden; h) Vaartl-

dens Piskning; i) Torsk, Havkallerog alle andre dlyerse

Sorter Tran. Om hvilket alt De i Forveien n5ie maa

have erkyndiget sig. -- Og 8) I Henseende at to Tomme
Vanterne ikke ere afsætlige, og den Mængde, som deraf

er bleven udsendt, fordærver Priserne paa det civrige

Uldengods: haver 1 straxen noie at befale Indbyggerne

udi det eder anbetroede Syssel, og derover nciie at

holde, at de ikke forarbeide flere to Tomme Vanter,

end Halvdelen imod hvis forhen er leveret, men der-
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imod. at anvende Ulden til Hoser, spunden Garn eller 1760.

Vadmel, som bedre er afsællig. Hvilke foranforie Po-

ster paa det noieste vil foranstaltes bekjendtajoHe, og

ellers, saavidt eder selv deraf vedkommer, vedbdrlig

iagttages til Hs. kongel. Maj*' Tjeneste, samt Landets
og Indbyggernes Opkomst og Bedste. Gud befalet &c.

Rentekammeret den 19. Martii 1760.

• Bevilling for Laugmand Svein Solvason paa 25. Mart«

at være tillige Klosterholder ved Munkathveraa

Klosters Halvdeel i Island. Khavn 25. Marts

1760. ~ nentek. Norske Exped. Prot. 7, 270—272.

,
Vi Frederik den Femte &c. G. Å. V. at Vi allern.

have forundt og bevilget, ligesom Vi og allern. forunde
og bevilge Svend Solvesen, Laugmand over Norden
og Vesten i Vort Land Island, at være tillige Klosterhol-

P der over Munkethveraa Klosters halve Deel dér paa
Landet i hans Livstid, udi afg. Scilve Thomasens Sted,

og imidlertid at maa gjore sig det paa lovlig Maade
saa nciitig som han bedst veed og kan, saavel som og
oppeberge de samme Klosters Halvedeel underliggende

Landsaatters aarlige Landskyld og Leier, med alt hvis

videre enhver paa Vore Vegne efter Jordebogen og
Landets Lov deraf bdr give; hvorimod han haver at .

belale til Vores Landfoged sammesteds den aarlige

visse Afgift 76 Rd. 48 Sk. Species, tillige med den ud-
lovede Fæste, 5 Rd. — Derforuden skal han og, efter

'

$ Loven og andre Vore allern. Mandaler, tillige med For-
pagteren af delte Klosters anden halve Part, holde dets
Kirke, Huse, Tuner og Tungaarder ved forsvarlig Hævd
og Bygning, og ikke selv eller ved Andre tilstede, al

noget af samme Klosters eller dessen Jorders tilliggende

Land, Skov eller Enge-Pladser vorder formindsket, eller

derfra kommer, som nu dertil ligger og af Arrilds Tid

^ . tilligget haver, og med Rette tilligge bor, men være
pligtig ved Lands Lov og Ret at indtale hvad i saa
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1760.

25. Marts.

Maade derfra ulovligen koniaien er. Saa haver han og,

hvis Rariteter der ere Os forbeholdne, som hvide Bjbrne-

huder, Hvalslænder j Hvalraf . Hvalamber og andel

Sligt, som paa for"'' Klosters Grund af Soen kunde

komme, at fra sig levere, imod Qvittering. Han maa

ei heller besværge Jordernes Landsaattcr med hoiere

Leiequilder, Landskyld eller nogen Tynge, end seéd-

vanligt efter Jordebogen været haver, men Enhver paa

Vore Vegne at handthæve ved Lov og Ret, og ingen

derimod forurette i nogen Maade. Thi haver samtlig

Almue og Landsaatter af for"^ Munchetverau Klosters

Halvedeel hannem for deres Klosterholder paa Vore

Vegne at anlage, og være hannem horig og lydig udi

Alt hvis han dennem paa Vore Vegne billigen tilsiger

og befaler, saa og i rette-Tide at gjelde og give hannem

de samme Skatter, Gieftolder, Lahdskylder. Leier^ Tien-

- der og al anden Rettighed, som de efter Loven og Jor-

debogen Os pligtige ere. Forbydendes alle og enhver

herimod, efter som forskrevet slaaer, at hindre, eller

udi nogen Maade Forfang at gjore, under Vor Hyldest

og Naade. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores

kongel. Residenceslad Kjobenhaufn den 25. Martii 1760.

25 Mnrts. KoDg^elig Resolntioii ang. Steenknlsbrnd i

Norder-Mule Syssel. Christiansborg 25. Marts

1760. — ! AiJedning af, ar l<.ongen havde bevilget 200

Rd. til Forsof; ved et Steenliulshrud i Island, i Mule Syssel,

• samt tillijie befalet at betyde de i Resol. nævnte Personer,

enten at benytte det dem under 7. Oktbr. 1758 tilstaaede Pri-

vilegium paa Steenkulsbrud i Norge, eller Irasige sig samme.

Rentek: Norske Relat. og Resol. Prot. 41, Nr
.
37.

Vi bevilge allern., at til Steenkulsbrud udi den

nordre Part af Mule Syssel paa Island udi indeværende

Aar maa, til et Forsog, godtgjores 200 Rd. af Vores

Cassa \ Og er det derhos Vores allern. Villie, at Major

') Ved Rentek. Skriv. 15. April 17G0 (Isl. ogFæro. Copieb. Litr.

N, Nr. 190—191) bevilges, at Lars Olsen Hurtifeldt, som

-
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Braun og Christian Tandberg betydes, strax enten at 1760.

betjene sig af det dem forundte Privilegium paa at'^^'^J^^g
sbge og bebygge Steenkulsbrud udi Egger og Modums
Præslegjeld under Buskerud Amt i Norge, eller og sig

samme aldeles at frasige. Christiansborg Slot den 25.

Marlii 1760,

Kongelig Resolution ang. Opforelse afAmtmands- i Aprii.

Bolig paa Bessastad. Christiansborg 1. April 1760.
— Ifolge Amtmand Magnus Gislasons Anclragende, at Bessa-

stad Gaard var aldeles forfalden og ubeboelig, naar den ikke

blev ombygget, og at dens Gjenopforelse af Grundmuur vilde

være det Besiandigste og i Tiden mindst Bekostelige at vedlige-

holde, og naar en Muursvend sendtes derover, kunde han an-
tage 3 duelige islandske Karle til Umierviisning i slig Bygnings-
maade, hvorved mange Udgifter kunde spares, ,,da Sandsleen
findes der i Overflodigbed". — Bygning af Grundmuur, efter

Amtmandens Tegning 33 Alen lang, 10 V-- Al. bred og 4^4 Al.
hoi. ansloges af Bygnings -Commissionen at ville koste ,,med
Tommer-, Muur-, Snedker-, Smede-, Maler- og Glarmester-
Arbeide", saaiedes færdig, at den kunde fores til Landet og .

reises, 1589 Rd. 14 Sk. foruden Wuurarbei.dslonnen, som vilde

komme an paa Accord. - Kammeret bemærker, at Gaarden
Bessastad bar fra Arildstid været forundt Amtmanden og Land-
fogden til fri Beboelse, indtil den sidste ved Resol. 24. Mai
1751 erholdt en å pante Vaaning; det anfores og som det.
„ene.ste bekvemme Sled, hvor Stiftamtmanden ved Nærværelse
udiLandet sig kan opholde". T Aaret 1721 blev, da den gamle
Byffning befandtes' lorfalden, en ny opfort af Bindingsværk,
for 1034 Rd. 30 Sk. Til Reparation derpaa fra 1748 til 1752
anvendtes I4G7 Rd. 52 Sk., men nu var den bleven irrepara-
bel. - Kanmieret Ibreslaaer, som det meest oeconomiske, at
opfore Muurbygning, da den var uiere durabel; Landfogdens
nye grundmurede Bygning havde kostet 3030 Rd. 72 Sk, og
denne skulde efter Overslagene kun koste halvt saa meget (Forest.

24. Marts). — Rentek. Norske R'elat. og Resol. Prot. 41, Nr. 4t.

-Vi bevilge allern., at denne Os i Island iilhcironde

skulde ,,unders6ge de i Island befindendeSteenkuls-Miner'',

maa medtage en Jordbor, som befandtes hos Videnskaber-

nes Societet.
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i760. Besseslad Gaard efter Tegningen af Grundmuur opbygges,

^"7^^ og kan dertil godlgjores: \) for Materialier, medvidere,
April . '

*

efter Overslagene, 1589 Rd. 14 Sk., saafremt Inlet.deraf

kunde være at spare; og 2) livad ellers efter noiestc

Betingning udfordres saavel til en derhen sendende

Muursvend, der opforer Bygningen, og tillige underviser

2 a 3 islandske Karle i Muurarbeidet og Bygningsmaa-

den, som for de herlil fornødne Brud- eller Sandsteen

der i Landet at bryde, og til Bygningsstedet at fdre.

Christiansborg Slot den 1. Aprilis 1760.

8. April. Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger til

Folkemængdens Forogelse, m. ni. Christiansborg

8. April 1760\ — Bekjendtgjort paa Althinget veifAmt-

mandens ,^Missive" 16. Juli 17C0, indfort i Althingsb. s. A.

Nr. 24; ligeledes er Rentek. Skriv. IB. April, s6m communi-

cerer denne Resolution, bekjendtgjort i Synodalforsamlingen

for Skalholt Stift 1760. — Rentek. INorske Relat. og Resol.

Prot. 41, -Nr. 46.
4

Vi ville af særdeles Naade: 'I) eftergive Snppli-

canten, Sysselmand Hans Wiurn, den balve Deel af Mule

. Syssels Mid- og Syderparls- Afgift udi trende Aar, som

er aarlig 24Vsi Rd. og tilsammen 73 Rd. Species,

•imod at ban med yderste Flid Jader sig være angelegen,

at do der odeblevne Jorder, saasnart mueligt er, igjen

med Beboere vorde forsynede; og 2) at de ugifte falljge

BtJnder og Tjenestefolk paa Island, som efler deres

Alder og Duelighed ere bekvemme til Ægteskab, maae

udi de 3 forste Aar, at regne fra den Tid hver udi

Ægteskab indtræder, være frie for at svare Tiende og

Skafe, hvis Belob, efter attesterede Thingsvidner,, ei alene

godtgjores de Pagtende udi Afgifterne, hvor saadanne

Rettigheder ere under Forpagtning, men endog hvor

samme for Vores Regning oppebæres, udi Regningerne

til Afgang passere; dog at saadan Frihed ei strækker

') kgl. Resol. 14. Marts 1774.
H

I

4
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sig videre end lil de Steder, som have Mangel paa 1760.

Folk, ei heller længere conlinuerer, end saadanL efler ' o'^.'^tr

'

f\ .
, ^ .

' 8. April.
Uvnghedens Eragtning, maalle være hoist foniodent,

til Folkeformerclsen der paa Landet at befordre. Chri-

stiansborg Slot den 8. Åprilis i 760.

Kongelig Resolution ang. islandske Studenters ^ Aprii.

Ffiring, Christiansborg 8. April 1760 \ —
Bekjendtgjort paa Althinget ved Amtmand Magnus Gislasons

..Missive" l(i. Juli nco, indlorl i Althinf^sb. s. A. JNr. 24.

Rentek. Skriv. 18. April, som comniunicerer denne kongelige

l^esolution, liekjendtgjort i Synodalforsiimlingen i'or Skalholt

Stiit tTCO. - Rentek Nprske Relat 0^5 Resol. Prot. 41, Nr. 47.

Vi bevilge allern., al de Vare, være sig af hvad
J^Iag være kunde, som Nogen paa Island forlanger al

tilsende de sig ved Universitetet her i Staden ophol-

dende islandske Sludentere, maae med Handelsskibene
hidfores, og Vedkommende fragtfrie udleveres, saalænge
saadanne Vare, isteden for de forhen bevilgede 8 Rd.,

herefter ikke overgaae 20 Rd. efter Landets Taxt for

hver Student om Aaret, Christiansborg Slot den 8.

Aprilis 1760.

General-Kirke-Inspections-Collegii Skrivelse lO- April.

til Biskop Finnur Jonsson i JSkalholt Stift, ang.

Confirmanders Kundskabs-Prover. Khavn 10. April
1760. Concept blandt Collegiets Papirer (for 1760) i Canc.
Archiv, hvorefter Datum maatte antages at have været 29. Mai
mO. I Synodalforsamlingen for Sk;dliolt Stift 1760 er bekjendt-
gjort Riskop Finnur Jonssons skriftlige Monitum af 11. Juli
s- A., «a() hver sa prestur, sem tekur 61æst eba litt læst barn
tii ConQrn^ation, an biskupsins tiUilutunar, skuli i fyrsfa sinn
gjaida 4 Rd. lyrir hvert eitt, ef hann er a {)vi ringasta kalli,

annars 8, 10, 12 til 16 Rd., en annac) sinn missi sitt embælti

O Octroy 15. Aug. 1763 § 37; Rentek. Skriv. 26. Ap. 1768;
kgl. Resol. 6. Juni 1770.
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1760. cptir N. L. 2—17—22 og General-Kirkju-lnspectionsbréfi af

^"-^-^•^ 10. ApriJ 1760"; hvilket ]\lonitum den i Synodus forsamlede

lO. April.
Geistliglied erklærede at ville „sig meh undirgefni submittera".

Ved Deres Skrivelse af i. August 17o9 have vi

erholdet Tabeller over de. som Aar 1758 ere blevne

confirmerede udi SkalhoU Stift. Det er fornodent, al

E. HSiærv. undersøger Aarsagen. hvorfor de lo, som ei

har kunnet læse i Bog, ere blevon antagne lil Confir-

mation, for at gjore Vedkommende opmærksomme der-

ved. Maaskee de have været for gamle lil at lære at

læse i Bog, 30 Aar og derover, til hvilke E. H' Fore-

sporgsel sigter, thi med saadonne, som saa yderlig ere

forsomte i deres Ungdom, bliver ikke meget al udrette

i den Sag, men de faaer antages til Confirmation, naar

de veed deres B(5rnelærdom udenad, og ellers har den

rette Forstand om den saliggjorende Lærdom; unge

Mennesker derimod maae absolule lilholdes at læse i

Bog, og ikke admitteres lil Confirmation, forend de kan

det. — Herefter indretter da E. H. for Fremtiden Deres

Monita og Resolutioner i Tilfælde af ,delte Slags. Vi

forblive &c. General- Kirke- Inspeclions-Collegiutn den

10. April [29.- Mai?] 1760.

18. April. Reskript til Stiftbefalingsmand Rantzau,-ang.

Odda Kirkes Inventarium. Fredensboi g 18. April

1760. — Norske Tegn. XXXVI, 711.
'

Frederik den Femte &c. V. S. G. T: Os er aller-

underd. bleven refereret en fra Ilerr Gisle Snorresbn,

Præst lil Odde Menighed paa Vort Land Island, ind-

komne Memorial, hvorudi han allerund. haver beklaget

sig, at, formedelst Vinterens og Foraarels extraordinaire

Strænghed udi Aarel 1756, er en stor Deel af bemeldte

Odde Præslelcalds levendes Inventarium af QVæg, tillige

med hans eget, bortdOd, og al derforuden saavel Odde

Kirkes Jorder, som Hjemmegaarden selv og hans Ud-

mark og Græsgang, formedelst Sandfog og Vandlob er

(
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saa ruineret, at derpaa ikke kan underholdes saa meget 1760.

Qvæg, som Beneficiarii Husholdning nodvendig udfor- '^^^jTn'
drer, Inngt mindre det hele levendes Inventarium, som

bestaaer af 12 Stykker Stude, 4 unge Kalve, 60 Stkr.

Gjeldfaar og et Antal af Heste og Hopper af 8 Hundre-

j
ders eller 32! Rdh s Værdie, desaarsag han derhos aller-

underd. haver begjerL at maatte befries for, efterdags

at svare til del forherilrle afdode Odde Præstegaards

Invenlarium, og at det maalte modereres til et mindre

Antal: da, scm det af den fra dig herover indhentede

Erklæring fornemmes, at det af Supplicanten alierund.

Ansogte ikke kan geraade Successorerne i Kaldet til

Skade, men meget mere formenes at være til deres

Bedste, saa give Vi dig hermed lilkjende, at Vi allern.

have bevilget, at Odde Kirkes Inventarium maa fast-

sættes at være herefter: 30 Stykker Malkefaar, 10 Stkr.

Heste og Hopper, samt 7 Stkr. Kjor, som stedse bor •

\ folge den og til l'^flerkommerne leveres, da bemeldte

Herr Gisle Snorresbn for at svare til videre maa aliern.

.være befriet. Derefter du dig allerund. haver at rette,

og Vedkommende SHgt til Efterretning at tilkjendegive.

Befalendes <Slc. Fredensborg Slot den 18. Aprilis 1760.

Kongelig Resolution, hvorved Jorderne Skapta- 2* Apni

fell og Hengigoz tilkgges Sandfell Fræstekald.

Fi'odensborg 21. April 1760\ — i Anledmng af

Andrcigende fra Præsterne lil Sandfell, forsll^olbein porsteins-

1^
.

son, kaldet til Præst der 1757, og siden fra Gubmund Bergs-
son, om at faae Afgilterne af Skaptafell og Hengigézib, anslaaet

t'' '^i Rd. 4 Mk. narlig, i deres Embedslid, ligesom deres For-

gængere havde haft (Forest. 12. April). — Rentek. Norske
Relat ug Resol Prot. 41, Nr. 55.

Vi accordere atlern. , at Supplicanten Gudmunder
Bergson, Præst for Sandeijords'-^ og Hofs Menigheder

*
') kgl. Resol. 20. Febr. 1775
') skal være: Sandfell.
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1760 udi Islandj ixiaa, saaiænge han udi dette Kald forbliver,-

^p'^^^j nyde og benytte sig af de Os der tilhorende tvende

Jorder, Skaflefjeld og Henge-Godset kaldet, frie for Af-

gift deraf at svare, ligesom og hans Formand Kolbein

^
, Thorsteinson den af samme Jorder udi hans Betjenings-

Tid forfaldne Afgift allern, hermed eftergives, paa lige

Maade som det Formændene i delte Kald har været

bevilget. Fredensborg Slot den 21. Aprilis 1760..

29. April. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus

Gislason, ang. Tilsyn med Medicinalvæsenet.

Khavn 29. April 1760. — Publiceret i Synodalfor-

samlingen forSkalholtStift 1760. — Rentek. !sl. ogFæro. Copiel).

Litr. N, Nr. 254. - Uddrag.

Under 18. Martii sidsti. haver Hans kgl. Maj' allern.

, behaget at beskikke Studiosus Bjarne Poulsen til at være

Landphysicus udi Island [Resolutionen see ovenf.

S. 384] hvilken hciistbem*' allern. Resolution Herr

Amtmand herved communiceres, hvorefter Han ikke

alene ville paasee, at de Fattige nyder hvis de af Me-

dicamenter kunde behdve, fri og uden' Betaling , men
endog, at Bygningen, naar den er bleven opsat, stedse

af Vedkommende 'bliver boldt udi vedborlig Sland, lige-

som Herr Amtmand og ville have noie Indseende med
for"' Bjarne Poulsen, saavel i Henseende til Indretningen

i sig selv, hvorledes samme af hanncm iagttages
,

og

det dertil Behijvende anskaffer og vedligeholder, samt
*

at han sig ellers udi denne Forretning saaledes forhol-

der, at Indbyggerne deelagtigej^res udi denne boi-

kongelig Naade, og hvorom, saavel som alt andet denne

Sag angaaende, Herr Amtmands omstændelige Relation

hver Aar til Kammeret vil indsendes.
^

Ellers, som be-

meldte Landphysicus allern. er bevilget, til Benyttelse

ved Tjenesten at maa anvises en af Hans Maj*' -^Jorder

paa Sydlandet, hvortil han haver foreslaaet at erholde

Jorden Næs, eller trende andre Jorder: Hvalore, Ause(As]
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og Ofridprstad: — saa villo Hcrr Amtmand,, paa Bjarne HCO.

Poulsons Forlani^endo. foranstalte, at liannem bliver an- ^^^^"^^[^

-viist enten foranforte Jord Næs, eller en anden, som '

han maatte forlange og eragte til Indretningen at være '

tjenlig, og ellers meddele Landfogden Attest om, hvilken

Jord han i saa Maade erholder, og naar den af bemeldte

Poulsen tages i Besiddelse, til Efterretning ved hans

aflæggende Regnskab. Vi forblive &c. Rentekammeret

den 29. Aprilis i760\

Rentekammer-Skrivelse tU Amtmand Magnus 9. Mai.

Gislason, ang. Control med Reisende. Khavn 9.

Mai 1760. — Rentek. Isl. og Færo. Copieb. Litr. N,

Nr. 278.

Da en Islands Bonde, navnlig Magnus Philipsen,

nu udi tvende Åar efter hinanden her til Staden er

udreisl, og det eragtes, at saadan Reise ikke uden

desto betydeligere Aarsag bor tillades: saa ville Herr

Amtmand foranstalte, at Ingen af Indbyggerne fra Island

udreise, uden del forst for Hannem er anmeldet, og

dennem tillige medgives Herr Amtmands Attest om Ud- •

reisens Ncidvendighed, og udi hvad Ærende de samme
foretage. Vi forblive &c. Rentekammeret den 9.

Maji.1760.

Kongelig Resolution ang. Pension for afske- ^ai.

digede Kjobmænd. Fredensborg 12. Mai 1760.

Ved Rentek. Skr. 9. Mai 1700 (Isl. og Færo, Copieb Litr

Nr. 283) gjenlages Collegiets Ordre nng. aarlig Indbe-

retning om hvad der staaer i Forbindelse med Landphv-,
sici Forretninger, med Tilfoiende, at Åmlm. ogsaa skulde

have noie Opsigt med den ansatte Landphysici personlige

-Færd, og give Beretning derom: .,da Bjarne Poulsen

ikke er os meget bekjendt, hvorimod hans Embede ud-

fordrer en uieget ædruelig, ibrsigiig og fornuftig Leve-

maade".
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1760. — I Anledning af Inspecteuren ved den islandske o;: færoisUe

-^-^^^^^ Handel, Hol'-Agent Rybergs Indstilling om Pension for 4 for-

12. Mai. islandske Cotnpngnie farende Kjobmænd: Vilhelm

Frederik Rosenmeyer, Rasmus Balle, Jens Klog og Tideman

Lohmon, som alle vare over 70 Aar, og led Trang, da de vare

udsalte af Tjenesten. Kentekammeret bemærker, ui det vel

var usædvanligt i Compagniets Tid at give Pensioner, mon dog

havde Rasmus Balle, siden hans Afgang fra tjenesten 1T54, faaet

50 Rd. aarlig af Compagniet, indtil dets Ophor (Forest. 26.

April). — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 41, Nr. 60.

Vi bevilge af særdeles Naade, at disse tire fra

Handelen paa Island afskedigede gamle Kjobmænd maae,

•saalænge samme Handel for Vores Regning drives, for-

undes udi aarlig Pension hver 100 Rd. , med Vilkaar,

at de derimod, saavidt mueligl er og deres Kræfter

tillader, forretle og gåae til Haande i AU hvis af dea-

nem, bemeldte Handling vedkommende, maatte for-

langes. Fredensborg Slot den 12. Maji 1760.

16. Mai. Ordre og Instruction for Vice-Laugmand

Jon Olafsson, ang. Udarbeidelsen af en Lovbog

for Island. Fredensborg 16. Mai 1760*. —
Bekjendtsjort paa Althinget ITCO (Aillnni^sb. s. A. Nr. 24);

Intimationen og § 14 Indfort i Altbingsb. 1701, Åppendix. —
INorske Tegn. XXXVI, 723*' -727. Fogtm.. V. 2, 350--357.

Kriegers Grundlag, S. 127--132.

Frederik den Femle &c. Som Vi have ladet Os

allerunderd. foredrage, hvorledes ikke alene Kong Magnus

Lagebelhers islandske Lov, Johnsbogen kaldet, som endnu

tildeels bruges paa Vort Land Island, i mange Stykker

er uforstaaelig, ufuldstændig og ubrugelig; men at og-

saa de mange danske og norske Forordninger, som i

nogle 100 Aar Tid efter anden der til Landet ere hen-

sendte, baade ere skrevne, hvad den storste Deel an-

') Ueskr. 31. Decembr. 17G2 ; Reskr. 13. Juli 1764; Canc.

Skriv. 12. Mai 1770; kgl. Resol.. 6. Juui 1800.
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gaaer, i del danske Sprog, og saaledes uforslaaelige 1760.

for de fleste af Landets Indbyggere, saavel som og i 16. Mai.

mange Poster ere bygte paa adskillige og stridige Grunde,

og el passe sig paa Landets, Folkets og Tidernes nær-

værende Omstændigheder, hvorfor Vi, af hoikongehg

Omsorg for Vore kjære Undersaalter paa bemeldte Vort

Land Island, nu allern. have funden for godt, at der

skal forfattes i nu brugelig islandsk Sprog en ny revi-

deret Lovbog, indrettet efter Tidernes og Landets nu-

værende Tilstand
j
og saa fuldkommen og fuldstændig,

at samme kan være en Slotte for Ret og Retfærdighed

i Landet, en Skræk for de Onde og en tryg Reskjær-

melse for Vore islandske Undersaatlers timelige Velfærd
;

hvilket vigtige, og for Voil Land Island hoist fornodne,

Værk Vi hermed allern. ville have anbefalet dig, Vice-

laugmand John Olavsen: saa er til den Ende hermed

Vores allern. ViUie og Befaling, at du med yderste Flid,

niiiagtig Skjcinsomhed og al optænkelig Flid og Forsig-

tighed arbeider paa, det snareste mueligt er, at forfær-

dige et Udkast til en forbedret islandsk Lovbog, som
i alle Stykker kan tjene til Landels og Vore kjære Un-

dersaatlers Tarv, og at du forelager dig dette Arbeide

paa felgende Maade:

1) Bor Kong Magnus Lagebetlers Lov, som den

nyeste og i adskillige Stykker den fuldkomneste blandt

de islandske Love, lægges til Grund, og ei uden For-

nødenhed og sand Nytte viges derfra; hvorfor du har

samme Lov fra forst til sidst med storste Flid at gjen- -

nemgaae, og sammenligne den med senere Forordninger
og Vedtægter, for at see, hvorvidt samme endnu enten

passer sig paa vore Tider, og foigelig fremdeles bOr

staae ved Magt, eller indbefatter visse Stykker, som

enten ere komne af Brug eller ved nyere Forordninger

ophævede, eller efter nuværende Tiders Omstændig-

heder ingen Nytte kan have, og derfor af den nye Lov-

bog b'6r udgaae. — 2) Da de trykte Exemplarer af

bemeldte Lovbog ei skulle være overalt saa ganske

» ,
"*

J
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i760. accurate, saa har du dem al sammenligne med de

16. Mai. liedste Haandskrifler, og for at opnaae Lovens retle

Forstand, hvorsomhelst noget Uforslaaeh'gt eller Tvivl-

somt maatte forefalde, da har du deri Oplysning at

scige: deels ved gamle norske Loves Sammenligning,

forsaavidt samme stemmer overeens med de islandske,

deels i de af dine Landsmænd over den islandske Lov

paa adskillige (Tider) skrevne Gommentarier og forfat-

tede Glossarier, dog saaledes, at du selv med egen

Skjonsomhed, og ved Hjelp af retskafne Fortolknings-

midler,
. allevegne eftersoger dens relle Mening, Grund

og Hensigt. — 3) Med Magnus Lagebeltors Lov bor du

og sammenligne de- ældste islandske Love, især Graa-

gaasen, deels til Oplysning og Forklaring, forsaavidt

den f'irste har sin Oprindelse af de andre, deels for

at pr5ve , om ikke i de ældre Love maaskee kunde

forekomme Et eller Andel bedre eller tjenligere til Lan-

I dets Tarv, -end- i -lohnsbogen. — 4) Og som Vi allern.

ville, at du ei maa vige fra almindelig Brug og Sæd-

vane, forsaavidt samme ikke er ubillig eller ufornuftig,

saa bor du og gjore dig al Flid for at anskaffe dig

en [Noliliam practicam pienara * om Landets vedtagne

Brug, "saavel i andre Lovens Posler, som især i Hen-

seende til Rettergangsmaaden. — 5) Endvidere har du

at gjennemgaae alle Relteboder, Recesser, Ordonancer,

Forordninger, Reskripter og Befalinger, som enten Kon-

gerne i Norge, eller i Dannemark og Norge tillige, have

• oversendt til Island, hvilket Vi allern. ville, at de i

Loven selv skulle indrykkes, paa det at Vores kjære

Undersaatter paa et samlet Sted kunne forefinde Alt,

hvad der tilforn har været adspredt i adskillige Love

og Forordninger. Af disse Forordninger har du at ud-

drage alle dem, som i nogen Maade forandre, ind-

skrænke, forcige, eller i andre Maader forklare eller

') Fra [ over Linien med anden Haand ; oprindelig har staaet,

men er nu overstreget: „fuld praktisk Kundskab'V
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forbedre Loven, pg saavidt de komme vel ovoreens 1760.

med sig selv, saml med Lovens Analogie, og ei stride Hi. Mai

inod Landels eller Vore Tiders BeskalFenlied . en kort

Indhold af dem i Lovbogen at indfore. Angaaende især

gamle Retieboder, da bor du lorskaile dig de bedste
og uoiagligsle Excmplarer af samme, samt erkyndige
dig om, hvilke af Retteboderne ved Brug enten ere
vedtagne eller afskaffede. — 6) Da Vi allern. ville, at

den islandske Lov skal conformeres efter Christian den
Femtes norske^ saavidt den ikke strider mod. Landels
og Folkets Nalur, eller mod vedtagen Skik og Brug, og
saavidt samme kan fores i et vel sammenhængende
%stem med de ovrige islandske Love og Skikke, ailsaa
skal du og med slorste Agtsomhed og nciiagtia Efter-
tanke gjennemgaae Christian den Femtes noVke Lov,
sammenligne den i alle sine Dele med de ovenmeldte
islandske Love, og ndie overlægge hvad deraf kan passe
s»g paa den ny reviderede islandske Lovbog, eller ikke.— Som du saaledes i delte dit Lovrevisions Arbeide
*^ar at benytte dig af adskillige Tiders og Steders Love,
der i Henseende til deres Hensigter og Aarsager i ad-
skillige Stykker meget skilles fra hinanden, saa maa du
nOie undersoge Grunden til disse Love, o^ i slig Be-
tragln.ng sammenligne dem med hinanden^ndbyrdes,
at du ei I den nyreviderede Lovbog skal antage andre
Love end de, som i Henseende til Oiemaalet og Ind-
relningen passe sig paa hinanden, paa (iet at Lovbogen
^»veralt kan blive, fuldkommen overeensstemmende med
S'g selv, og ei af Uagtsomhed skal indsnige sig Noget,
som Ikke kan bestaae med Lovens Analog^ie. — 8) Dog
maa du see derhen, at ikke Lovbogen ved altfor stor
Vidtlciftighed

bliver ubekvem til almindelio Bru" ou
i>yue, og maa ei lade den blive sloirc, end al den be-
kveuimelis- kan læses og vides af Enhver, hvorfor du
bor gjøre dig al Umage for al nidbelaUe All, hvad som
bor Lenfores lil Landels almindelige Lov, i nogle al-
^ndebge Sælninger, saa vel overlagle o. saa noie fast-

2Q
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1760. satte, at samme kunne tjene lil en Regel og Rettesnor

16. Mai. i de fleste forekommende Tilfælde. — 9) De Principia,

du lægger til Grund i dette dit Arbeide, maae

være gode og nyttige for Landet og dets almindelige

Bedste, og bekvemme i alle Ting til at befordre Vores

allern. Hensigt; Loven bcir paa det nærmeste komme

overeens med naturlig Ret og Billighed, i det Ringeste

ei stride dorimod. Saavidt mueligt er bcir den tjene

til at forfremme Dyd og Gudsfrygt, og, ikke indbefatte

noget i nogen Maade Forargeligt eller Uanstændigt; ikke

understcitte Svig, Uret, Synd og Ondskab, men heller

bindre og forebygge samme, og betage al Anledning

dertil. Den maa i al Ting stemme overeens med Vores

kongelige uindskrænkede Magt, og tjene til Støtte for

Landets herskende Religion. Den bSr passe sig paa

Landets besynderlige Natur og Indretning, samt med

Folkets SindsbeskafFenhed, og være indrettet efter nær-

' varende Tids Omstændigheder. Den bor være upar-

tisk og uden Persons- Anseelse, lige billig mod Alle,

saa at Enhver deri kan finde Skjærm og sikker Forsvar:

Den maa ei i nogen Maade hindre Folkets Brug og

Næring, Landvæsenets og Agerdyrkningens, saavel som ^

Fiskeriels Opkomst og Forbedring, men tverlimod tjene

til at befordre al lovlig Håndtering, og at opmuntre

Enhver til Flid og Vindskibelighed, at Enhver frit og

uden Hinder kan paa en lovlig Maade erhverve, og

tillige være vis paa at beholde hvad han har erhvervet.

— 10) 1 den Bog om Misgjerninger maa is<Ter bruges

al mulig Forsigtigbed, saave) i at gjore Forskjel paa

adskillige Misgjerninger, som i at fastsætte deres Straffe.

Straffene bcir være passede efter Misgjerningernes Stcir-
H

relse, dog saaledes, at der ei straff'es uden for at hemme

det Onde, enten ved Forbedring eller ved Skræk og

Afskye. Folkets Sikkerhed og det almindelige Bedste bor

være Hensigten i alle Straffe, Straffen b5r derfor ikke

indbefatte noget meer eller mindre end dette Oiemærke

del udkræver. De bcir være visse og fastsatte, hvor
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ikke Billighed eller Tingens Natur fdrer det saaledes 4760.

med sig, at de af Dommere endelig maa fastsætles efter 16. Mai.

Personens og Gjerningens Omstaindighed. De bcir og

være naie indrettede eftor Folkets SindsbeskaflFenlied,

og overalt bekvemme og vel udscjgte Midler til at be-

fordre de borgerlige Straffers Hensict, 02 tillige maa
du see derhen, at ikke Slratfene foranledige et stirre

Onde, end det, som Loven sigter til at afværge. —
11) Rettergangsmaaden bor indrettes i Conformité med
Christian den Femles norske Lov, forsaavidt samme der

i Landet kan være applicable. 1 Almindelighed maa'

det være dig en Regel, al forfatte den saaledes, at den
er kort, simpel og i alle Henseender bekvem til Retten

og en prompt Justice at befordre. Uettergarigs-Forma-

lileter maa med stcirste Betænksomhed fastsættes, og
indrettes paa den Fod, at de tjene til Forsvar og Rettens

'

Handlhævelse for Alle og Enhver. De maa være lige

fordeelagtige for Alle, saa at den Forurettede, saavel

som Skyldige og Beskyldte, uden ufornoden Vidtl5ftig-

hed og Bekostning kan nyde Ret og Forsvar. Trætte-

kjærhed, Chicaner, Udflugter og uforndden Sags-Ophold
maa alvorligen ansees, og i Henseende til dem, der
har med Rettens Administration at gjbre, maa du noie
see derhen, hvorledes dem paa bedste Maader kan be-
tages al LeiUghed til Partiskhed og Uret. Rettergangs-
Beviser skulle bygges, ikke paa blot Mistanke og liise

Gisninger, men paa faste Grunde, og^en saa stor Grad
af Rimelighed og Troværdighed, som haves kan in foro

^

civih, dog saaledes, at ikke Sandhed, naarsomhelst den
kan udfindes, mister sin fornodne Oplysning og derved'
aabnes Ddr for Synd og Ondskab. - 12) Saasom det

er at formode om de i Vore hoilovlige Forfædres Tid

allerede forfattede Udkast til en ny forbedret islandsk

Lovbog, at Forfatteren maa have iagtlaget de fornemste
og vigtigste Poster, som ved denne Lovrevision bor
lages i Agt, saa har du ogsaa, til Lettelser i dette dit

besværlige Arbeide, dem, tillige med Sysselmændenes

26*
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<760. derover forfaUedc Coinmentarier at eflerseej og at be-

10. Mai. nytte dig af sanimey saavidt du, i Overeensslemmelse

ined de dig i denne Vores allern. Instrux foreskrevne

Regler, efter bedste Overlæg skjSnner, at samme til

Landets Tarv kunne agtes nyttige. — 13) Lovens Ma-

terier har du nciie at overlægge, hvorledes de paa bedste

Maade og ordentligst i Boger, Capitler og Artikler kunne

inddeles, og i Lovbogen indlemmes. Alt hvad der hen-

horer til de ahnindeh'ge Materier om Personers Ret,

Adkomster, Conlracter, Misgjerninger og Reltergangs-

maadeo, bor lindes paa eet Sted samlet og, efter

Christian den Femtes Lovs Maade, enhver Materie hen-

ført til en Bog for sig selv. Loven skal skrives paa

nu brugelig Lslandsk, og derefter oversættes i det danske

Sprog. Du maa gjore dig al Umage for, at Loven i

' Ord og Mening forfattes tydelig og forstaaelig for Alle

og Enhver, vel kort og fyndig, saa at ingen ufornoden

Omsvob af Ord og Omstændigheder deri finder Sled,

dog saaledes, at Lovens Tydehghed og Fuldstændighed

ei Nogot fragaaer. Du maa see derhen, al Ordenes

Brug, saavidt mueligt, bliver noksom indskrænkede, og

noie vogte dig for alle tvetydige, uforstaaehge og ubruge-

lige Ord og Talemaader. — 14] Paa det du desbedre

kan være i Stand til al fuldbyrde denne Vores allern.

Befaling, saa. har Vi, efter dit allerund. Forslag, allern.

befalet, at Sysselmanden paa Island, Bjarne Haldorson,

i dette dit Arbeide flittig og uveigerlig skal gaae dig

-til Haande. Som Vi og have stillet denne fornodne

Ordre, at de Vores Sliflamtmænd over Island fra Cau-

celhet tilstillede Documenter, den islandske Lov ved-

kommende, til dig blive udleverede, samt at ei alene

de fornddne Forordninger og Reskripter, med vider-e,

som heri kunne være til Oplysning, og dig i dit Lov-

revisions Arbeide til nogen Nytte, af Amts- og Stifts-

kisten bjiver dig meddeelte, men endog, at Over- og

Underrets-Donune, som imidlertid der i Landet vorder

afsagte, tilligemed en kort Historie af Sagens Omslæn-
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digheder, saavel som udstedte Resolutioner, communi- 1760.
ceres dig af vedkommende Ovrighed og Rettens Betjente. 16. Mai.

— 15) Dette dig allern. anbefalede Lovrevisions Arbeide
har du, tillige med din Adjungerede, Sysselmand Bjarne
Haldorson, strax at foretage dig. og samme med storste
Flid og Vindskibelighed at fortsætte, at dette hele Ar-
beide det snareste mueligt kan blive bragt til Ende.
I Concepten skal du ved hver Artikel forklare, hvorfra
den er laget, hvad derudi er taget fra eller lagt til,

saml Aarsagen hvorfor du agter den gjorte Forandring
1 forrige Lov og Forordninger fornijden. Saasnart du
med en Bog bliver færdig, har du derom at conferere
med Amtmanden, begge Laugmændene og Sysselmæn-

(Zl
^""^ °^ ^^^^ Lovconc«pl bliver

tuldbragt, skal samme, saavel paa Lslandsk som i Dansk
oversat her indsenrloc r .uu.-5enaes

, lor nærmere at gjennemgaaes
a de til Vores danske og norske Lovs RevLsion allern.
anordnede Commissarier, tilligemed Vores Stiftamt-
mand over Island, og Os endeligen til allern .Resolution
og Stadfæstelse alferund. at foreslilles. — lovrigt have
^1 allern. bevilget, at du i Henseende til dette ved den
islandske Lovs Revision dig allern. anbefalede Arbeide,
maa af Vores Cassa nyde i /, Aar aarlig 200 Rd.. som
tra Vores Rentekammer dig skal vorde belalt. - Hvor-
efter du dig allerund., har at rette, og denne Vores
allern Befaling med allerund. Lydighed al efterkomme.
Dermed &c. Fredensborg den 16. Maji 1760'.

E '

utlf6rt''rA'
'^"''^''"'"^ af denne Ordre og Instruction er

aeti" Fnrptnr"
'^"^O-^"'™ faaer man en temmeiie noi-

to Caneellie-Skri
v lser ;

"
.r-^*

'''''

noget afvigende Beretl t t h''"
"^anrl .Ton Qiafssons Dfid 17

'

Stephensen beretter ri^hlH 7 ""'«''b''"Jet; idet M. .

udarbeidet. men den fi k„„ fi^^' inu
'

"T«n h kun
1 lost Udkast, hvorimod det
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Reskript til Stiftbefalingsmand Rantzau, ang,

Udarbeidelsen af en Lovbog for Island. Fredens-

borg 16. Mai 1760. — Norske Tegn. XXXVI, 727.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Efter at Vi

have ladet Os allerund. foredrage, hvad John Olavsen,

i Amtm. Olaf Stephensens Skrivelse til Sliftamtm. Thodal

14. Pebr. 1783 i Sliftamts- Archivet i Island A, Nr. 30)

fremstilles, som det var 2*" og 3^'* Bog, der vare efter-

ladte ufuldførte, 1 det straxnævnle Archiv A, Nr. 30—32,

findes iovrigt vigtige og interessante Bidrag til dette Lov-

arbeides Historie, soni_ det her ikke er Stedet lil nærmere

at fremstille. Hvad vi nu kjende og kunne henfore til

dette Lovbogs-Udkast, erfolgende: FOrsteBog, .^um réttinn,

réttargangsmatann og réllarins persénur", 21 Capiller,

a) paa Islandsk: 1) i Cancelliets Archiv reenskrevet

Udkast; 2) stærkt corrigeret Concept i Stiftamts-.Archivet

A. 31 ; 3) Afskrift i M. Stephensens Samling paa Runde-

Taarn, Nr. 72. 4»°; h) paa Dansk: 1) i Stiftamts-Areh.

A. 30, med Angivelse af Kilderne for hver Artikel ; 2) Af-

skrift med samme Indretning i M. Stephensens Samling,

' Nr. 71. ~ c) Bemærkninger paa Islandsk til fdrste Bog

af Sysselmand Bjarni Haldorsson
,

Laugmændene fejorn

Markussen og Sveinn Solvason o. fl
, ligeledes Bemærk-

ninger, forfjittede i den i Aaret 1763 paa Althinget l'oldte

Session til Revision af Lovbogs -Udkastet. — Anden Bog,

uUm triiarbrog&in og geistlegheilin'*, 22 Capp. a) paa Is-

landsk: 1) i Cancelliets Archiv, reenskrevet Udkast;

2) i Stiftamls- Arcbivet A. 31, lidet corrigeret Concept;

3) et meget corrigeret Udkast eller Afskrift i M. Stephen-

sens Samling Jvr. 39. ~ b) paa Dansk: 1) i Stiftamts-

Archivet A. 30; 2) i W. Stephensens Samling Nr. 39

(skrevet paa hver modstaaende Side af den islandske Text)

;

c) en Skrivelse fra Biskop Finnur Jénsson ang. Discus-

sionen om Udkastet til denne Bog paa AUhinget 1765

findes i Sliftamts-Archivet A. 30. — Tredie Bog, „um ver-

aldlega stéttog bustjérnarhattu" 21 Capp. a) paa Islandsk:

1) i Cancelliets Archiv reenskrevet Udkast; 2) i Stiftamts-

Archivet A. 31 kun lidet corrigeret Concept. — b) paa

ban sk: i Stiftamts-Archivet A. 30. — c) Anmærkninger
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c

Vice - Laugmand paa VorL Land Island, allerund. har 1760.

forestillet, angaaende de islandske Loves Revision, som 16. Mai.

ban har lilbudel sig at ville paatage, med videre hans

dertil indgivne Forslag: saa give Vi dig nu herved lii-

kjende, at Vi, i Anledning af din derover givne aller-

und. Betænkning, og Os af Vore allern. beskikkede

ved Udkastet til tredie Bog, i Anledning df Laugmændene
Svein Solvasons og Bjorn Markussens Bemærkninger, paa

Islandsk, ved Bjarni Halldérsson, i Stiflanits-Archivet A. 30
'

— FjerdeBog, „um sjoréUinn", 8 Capp. a) paa Islandsk:

I ) i Cancelliets Archiv reenskrevet Udkast; 2] i Stifiamts-

Archivet A. 31 Concept; 3) i samme Archiv A. 30, Af-

skrift af den anforte Concept. — h) paa Dansk: i Stift-

amts- Archivet A. 30, med vedtegnet Angivelse af hver

Artikels Kilde. — c) Bemærkninger til Udkastet til fjerde

Bog af Laugmand Svein Solvason, Anmærkninger til hans

og Laugmand Bjorn Markussons Bemærkninger af Bjarni

Haldorsson , samt Bemærkninger forfattede i den paa Al-

thinget holdte Session om Lovudkastet i Aaret 1766, i

Sliftamts-Archivet A. 30, paa Islandsk. — FemteBog, ^.um

eignar feng, goz og skuldir", 13 Capp a) paa Islandsk:

1) i Cancelliets Archiv reenskrevet Udhast; 2) i Stiftamts-

Archivet A. 31 Concept; 3) i samme Archiv A. 30 Afskrift '

af den anforle" Concept. — b) paa Danskt i Stiftamts-

Archivet A. 30, med vedtegnet Angivelse af hver Artikels

Kilde. — c) Bemærkninger til Udkastet til femte Bog af

Laugmændenc Svein Solvason og Bjorn Markussen; lige-

ledes Bemærkninger forfattede i de til Revision afLovhogs-

Udkastet paa Allhinget 171)7 og 1768 afholdte Sessioner, i

Sliftamts-Archivet A. 30, paa Islandsk. — SjetteBog, .,um

"lisgjorninga", 22Capp. a) pna Islandsk: O i Cancelliets

Archiv reenskrevet Udkast; 2) i Stiftamts-Archivel A. 31

*^t temmelig slærkt corrigeret Concept, — h) paa Dansk;
i Stiftamts-Archivet A. 30, med vedfoiet Angivelse af Kil-

den for hver Artikel. — c) Bemærkninger til Udkastet af

Laugmændene Bjorn Markussen og Svein Solvason, An-

mærkninger til de af dem gjorte Bemærkninger, ved Sys-

selmand Bjarni HaUdérsson, samt Bemærkninger forfattede'

i de paa Althinget 1767 og 1768 til Revision af Udkastet

aflioldte Sessioner, i Stiftamis Archivet A. 30, paa Islandsk.
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^760. Commissarier ved Lovens Bevision herom £>jor(e nær-

7r^»7^ mere allerund. Foreslillina, iinve under denne Days
16. INIai.

.

'

Di-.lo allern. roscriberel for"" Vice-Lauan^and Oiavsen

saaiedes, som du al' hosfoiede Gjenpart deraf nærmere

haver at erfare; oa sotn Vi derved, iblandt andet, allern.

have anbefalet, at Sysselmand Bjarne Haldorsen paa

bemeldte ' Island i det for"* Vice-Laugmand Olavsen i

saa Maade anbefalede Arbeide flittig oc; uveigerlig skal

,
gaae ham til Haande, ligesom Vi og i den Henseende

allern. have bevilget, ei alene, at de dig fra Vores

Danske Cancellie tilslillede Documenter. den islandske

Lov vedkommende, maa (il ham udleveres, men endog,

at saavel de fornildne Forordninger og Reskripter, med

videre, som heri kunne være ham til Oplysning, og

ham i bemeldte Lovrevisions Arbeide til nogen Nytte,

maatte ham af Amts- og Sliflskisten blive meddeelte;

desli2;este at vedkommende Ovriaheder oe Rettens Be-

tjente i [sland skulle være pligtige de imidlertid for

Ober- og Underretterne der i Landet afsagde Domme,

tillige med en kort Historie om Sagernes Omstændig-

heder, saavel som udstedte Resolutioner ham aarlig paa

Landslhingel atnieddele; og endelig, at for"« Vice-Laug-

inand Olavsen, saasnarl han med en Lovens Bog blev fær-

dig. han da derom med Vores Amtmand, samt begge Laug

mænden oc Sysselmændene, har at conferere. Saa er nu

tillige Vores allern. Villie og Befaling, at du herom for-

noden Anstalt lader stille, og samtlige Vedkommende

saadan Vores allern. Resolution til allerund. Efterlevelse

at lade bekjendlgjore, ligesom 'og du, forsaavidt dig

kunde vedkomme, efter forber<jrte Vores allern. Befa-

ling dig allerund. haver at rette. Befalendes &c. Fre-

densborg den 16. Maji 1760. ^

IG. Mai Reskript til Commissarierne vod Lovens Revi-

sion for Danmark og Norge, ang. Udarbeidelsen af

1
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den islandske Lovbog. Fredensborg 16. Mai 1760.
- Siell. Tegn. LXXXIIl, 197" -198.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Eders til

Vorey Geheimeraad i Vores Geheime-Consoil og Ober-

Secrelerer i Vores Danske Cancellie, Os elskelig Herr

•lolian Ludvig Holstein, Greve til Ledreborc, Ridder

p. p., indgivne Forslag lil en Inslrux for Vice-Laucmand
•lohn Olavssen. hvorefter han haver al paatage sig de

islandske Loves Revision, og til sammes Forbedring et

Udkast al forfalte, m. vid., have Vi ladel Os allerund.

forestiile. Og som Vi da dette eders allerund. Forslag

* alt allern, have approberet, saa have Vi nu, i Anled-

ning deraf, saavel Vores Geheimeraad og Stiftbefalings-

mand over Vort Land Island, Os elskelig Herr Otto

Mandrup, Greve af Rantzau, Ridder p, p., som for"

Vice-Laugmand Olavssen, under denne Dags Dato ladet

rescribere. som Vi. eder til allerund. Efterretning her-

ved ville have tilkjendegivet. Befalendes åc. Predens-

borg den 16. Maji 1760.

Instrnction for Bjarni Pålsson som Landphy-

sicns paa Island. Fredensborg 19. Mai 1760'.
- Publiceret paa Althinget HiiO og indfort i Althinjisb. s. A.
Nr. 29. Gjeripart, parapheret nf Rentekaiiimerel, i Cancelliels

Archiv: „Instructioner for Colle^ier og Betjente". Rentek.
I^orske Instruct. Prot. 3, 205-217.

Instiutction,- hvorefter Vi Frederik den Femte &c.
ailern. ville at Bjarne Poulsen, Vores Landphysicus paa
^^ort Land Island, sig indtil videre allerund. haver at.

rolle og forholde: 1) Skal han være pligtig al anlage

^^B alle de Syge, som maatle forlange hans Hjelp, og
gaae dem tilhaande det snareste mueligt med gode
Raad og Hjelpeniidler, de Rige for sømmelig Betaling,

hvilken i det mindste raaa være som i "den 1^** Arl.

er anlort, -de Fattige, som ineen Vederlag kan give, for

19. Mai.

*) Instruction 21. Septemhr. (787.
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1760. Fntet^ dog uden al bebyrdes med Befordrins og Un-

19. Mai. derlioldnines- Bekostninger. — 2) Naar smilsomme og

slærk grasserende Sygdomme indfinde sig i Landel,

skal lian, saavidt nrmeligl. ved Luftens Renselse, for-

nuftig Separation i niellem de Syge og Friske, og an-

dre solide Raad, sttge at dæmpe saadanne, hvortil et-

hvert Steds Ovrighed bor vise ham al muelig Assi-
"

stence, naar og hvor han del i forneden Tilfælde skulde

forlange. Dersom det og skoete, at han udfandt i disse

eller andre farlige Sygdomme nogle sikkre Raad og

Midler, da skal han være pligtig, til almindelig Brug og

Nytte, saadanne paa vedkommende Steder at bekjendt-

gjdré, eller ved Trykken i Holums Bogtrykkene at pu-

bh'cere, hvortil Bispen ingenlunde bor nægte ham den

fornddne Assistence, dog mod billig Betaling, — 3)

Skulde nogen langt Fraværende consulere Provincial-

Physicum, da skal han ei være pligtig, sine ovrige

Embedets Forretninger til Forsømmelse og de Forlan-

gende til Bekostning, at paalage sig saadanne lange

-Reiser, meql mindre han seer al hans Nærv^ærelse uom-

gjængelig beboves, da han ei maa glemme sine Kjær-

ligheds og Samvittigheds Pligter. — 4) Saasom Landel

er vidtlf5ftig, og paa de fleste Steder meget besværlig

at reise igjennem fra et Sted til et andet, formedelst

Fjelde, Elver og andre Korhindringer, især om Vinteren,

og Landet ei endnu er i saadanne Omstændigheder, ,

at det formaaer selv at holde sig een eller flere Pro-

vincial-Physicos, saa have Vi af særdeles kongl. Mild-

hed og faderlig Omhue for det forste beskikket denne

forhen benævnte Bjarne Poulsen, som skal være pligtig

at udsee og antage saasnarl mueligt een eller flere

unge, vittige, lærvillige og skikkelige Personer, især og

fcirst for de længst fra Physico bortliggende Steder, og

give saftime fornoden Undervisning i Anatomien, Chir-

urgien, Botaniquen, maleria medica, samt arte obstetri-

candi, med videre, som Nodvendigheden og Landets

Omstændigheder synes at udfordre, hvilke, naar de
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fandtes saavidt oplyste, at de kunde tjene deres Næste 1

med gode Raad og fljelpemidler, kunde i Ovrighedeus 19

Nærværelse examineres, og *^^fter Beskaflenheden hen-

vises til et vist Distrlct som Chirurgi practici, dog at

de idelig correspondere og consulere med Provincial-

PhysicuSj og indhenter hans.Correction eller Approbation.

Da det nu eragtes hciiest nyttig, at til saadant Brug

kunde efterhaanden beskikkes i det mindste 4 slige

Personer, hvoraf enhver burde forsyne den -tjerde Pari

af Landet, saa maa ei heller nogen dertil antages uden

saadanne, som: a) befindes at være kommet af ærlige

og brave Folk, tegner til noget godt, ere skikkelige,

unge og lærvillige; b) ere begavede med gode Hove-

der, og har lært saa meget, at de ere næsten færdige

til at demilteres af Skolerne; c) besidder nogle Midler

-til at anskaffe sig selv de nodvendigste Bciger og In-

strumenter, samt andre fornodne Ting, saa og til at

betale noget taaleligt, efter Ovrighedens Skjonsomhed,
for Underholdning og Underviisning til Provincial-Physico;

d) eragtes ærlige og bekvemme til al forestaae et

Hospital som Forstandere, hvilke Embeder med deraf

flydende Fordele ved forefaldende Vacancer kunde til-

lægges dem, naar de af Hospilals-Inspecleurerne i det

Ovrige befandtes at have de Requisita, som Forordnin-

gen om Hospitalerne i Island, af dato 27. Maji 1746,

foreskriver, hvilken Tjeneste dem da, som en liden Be-.

lonning for deres Mole og Umage ved Syge og Skrcibe-
hge, kunde tillægges, da Vi og gjerne saae, om Ovrig-
heden kunde udfinde nogen Maade til en liden aarlig

Belønning for disse 4 Personer, hver af sit District,

hvorimod ingen Oml5bere med Medieamenter, Qvaksal-
vere eller Ukyndige, efterdags maa tiliades at befatte

sig med ind- eller udvortes Praxis, med mindre de af

Provincial-Physico ere examinerede, og har dertil faaet

hans Tilladelse. Betræfles nogen ukyndig og uexami-
neret at befatte sig med Curer, eller at sælge Mediea-
menter, da actioneres og straffes h.an ifolge den 30'«
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4760. Art. udi Forordningen om Medieis og Apothequer af 4.

19. I\ia?. Decbr. 4675. — 5) Ved de der i Landet værende

Hospitaler, saavel som Tugthuset, naar det kommer i

Stand, skal han have noie Opsigt og Tilsyn, saavel i

Henseende lil Oecoriomia medica som Levemaaden og

Medicinen; desaarsag bor Amtmanden (som i Stiftamt-

mandens Fraværelse iagttager haus Partes), Bisperne og

Hospitals-Inspecleurer og Forstandere ingenlunde vægre

sig for atr give ham efter Forlangende den fornodne

Oplysning om Hospitalernes Indretninger, forsaavidi han ^

kunde behbve, for at sætles i Stand til at conferere med

Amtmanden og ovrige Hospitals-Inspecteurer, om noejen

Forandring til Forbedring og flere Lemmers Antagelse

kunde have Sted , saavel som el nyt Reglement til de

Syges Forpflegning; han skal og være forbunden aarlig

engang at visitere et HospilAl paa sin egen Bekostning,

og da selv tale med de Syge, saml noie undersbge. om

de alle ere efter Angivelsen incurable, da han imid-

lertid nyder fri Underholdning af Hospitalet. Skulde

det hænde sig, al el saadanl Menneske blev ved hans

Anordning og Hjelp curérei, da bor hannem. for

den Lettelse af Byrden lian ved sin Mfiie og Flid har

forskaffet Hospitalet, godlajftres saa meget som for et

Halvaar pleier at beregnes til Underholdning for sligt

et Menneske, desuden bor han aarlig lil Hospitalsfor-

slanderen levere nos;le mest nødvendige Medicamenler,

tillige med en Efterretning om deres Brug lil Lægedom

for de syge Lemmer. — 6) De som soge om at komme
i Hospitalerne, og befindes saa nær ved det Sled, hvor

Landphysicus opholder sig. at han kan have Leilighed

ai underscige deres Tilstand, bcir. for saavidt mueligl

er at forekomme alle falske Anaivelser om incvu-able

Svagheder og Skrobeligheder, prodgcere hans Attest,

at de ere hospitalsmæssige Lemmer, forend de i Hospi-

talet indtages, hvilke Attester, som han gratis bor med-

dele, folger med hvert Aars Regnskab over Hospitaler-

nes Indtægt og Udgift. — 7) Saasom Provincial-Physicus
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efter bvenmeldte vorder endeel bebyrdet med adskil- 1760-

lige Forrelninger ved Hospiialerne, som tildeels ei kan 19- Mai.

skee uden Bekoslyingj da, paa del han med desto

slorre Iver ogNidkjerhed maa paalage sig alL delte, og

tillige holdes skadeslds, maa hanneni ved sin Visilats i

Hospilalet gives en Douceur, proportioneret elier Hospi-

talets Formue, som af Inspecteurerne maa determineres.

— 8) Naar et ungt fattigt Menneske ved ulykkelig Hæn-

delse kommer saaledes til Skade paa sin Helbred, at

han ei mere kan vente al fortjene sin Fode, da bor

det ham ei lillades, som hidtil skeel er, al betle eller

nyde sin Underholdning paa Livstid af den Sveite, eller

Bygdelav, hvor samme har sit Tilholdsled, mens Ovrig-

heden skal være forbunden,' det snareste skee kan og

saavidtmueligi, al bringe et saada'nt lemlæstet Menneske

lil Landphysicum, elier, hvor det formedelst Veiens

Længde, Vanskelighed eller' aodel, ei var gjorligt, da

ved Skrivelse berette alle ftir, i og efter Skaden fore-

faldne Omstændigheder, samt dea Syges Alder, Leve-

maade m. v.
,

og derefter bur Provincial - Physicus

anvende al muelig Flid og Eftertanke til al curere el

saadant Menneske, og saavidl gjorligt afhjelpe og

forekomme ovenmeldte almindelig Byrde; skulde da et

saaledes beskadiget Menneske saa fuldkommen vorde

cureret, al han med sine Hænders Arbeide kunde tjene

silBrbd, og Boygdelavel derved blive leliet fra den Byrde
at underholde samme, saa bcir Landphysicus af Boyg-

delaugel nyde saa meget for sin Umage og Bekoslning,
som et halv Aars Underholdning og Forpilegning kan
Aioregnes at skulle have kostet, hvorimod det vorder
Ovrigheden tilladt al anvise denne Kesliluerede et Sled

1 samme Bciygdelav, hvor han kmide aftjene Sligt igjen,

mens kan Boygdelauget ei for Fattigdoms Skyld udrede
ovenmeldte Betaling, da stauer del Provincial - Physico
frit for al forlange den Restitueredes Tjeneste paa no-
geu Tid, efter Ovrighedens Skjonnende, uden Lon, dog
forsyne ham med forndden Fode og Klæde. — 9j De

i
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4760. Fattige og Syge, som medbringer tilforladelige og tro-

19. Mai. værdige Attester om deres Fattigdom og skikkelige

Forhold, forsyner han med frie Meijicamcnter og C.uur

uden Betahng. — 10] Mod de fattige Discipler udi de

tvende latiuske Skoler forholder Landsphysicus sig lige

ledes som om andre Fattige meldt er, naar nogen af
j

Bisperne hans Hielp maalte forlange, hvorimod hannem

Reise - Bekostninger efter den 12" Artikels Formelding

godtgjores, og desforuden, imedens han opholder sig

hos Patienten paa Bispestolen, at nyde fri Underhold-

ning og Natteleie der, mens de bemidlede Discipler,

som selv koster deres Skplegang, bor efter Billighed

betale som andre. — 11) Efterdi det endnu ei har væ-

ret gjoi'Iigt at faae et ordentlig Apothek indrettet udi

Island, da skal det være Landphysico tilladt, efter at

han nu i Sommer har opholdt sig nogen Tid i Island

og faaet de forn5dne Indretninger i Stand, og gjort sit

Overslag, hvad omtrent af adskillige Ting til de Syges

Bedste kunde udfordres, at gj(3re en Reise herover til

Vinters, og da forsyne sig med de fornodne Malerialier

og Medieamenter til de Syges Hjelp og Frelse, saaledes,

at de meget Fattige nyder dem gratis, de Velhavende

for billig Betaling, hvorved ham tillades at indrette

og holde et lidet Apothek, hvorfore hans iboende

Gaard bor . være fri for alleslags Onera og Paa-

læg. — 12) Endskjondt Vi ingenlunde paatvivle, at jo

de Formuende og Retsindige noksom skjSnner, hvorle-

/ des en udi sine Videnskaber vel oplyst Landphysicus

b6v lonnes for sine Reiser og anden Umage, saa dog,

for at forekomme adskillige af Vrangvillige paakom-

raende Disputer, ville Vi allern. fastsætte følgende Taxt,

som hannem for hans Reiser især bOr godtgjcires: a)

naar han paa sin egen Bekostning .reiSer, da betales

ham for hver Dags Reise fra sit Hjem til Patienten

Mk., dog at han paa sin Side ikke maa anvende læn

gere Tid til Reisen end fornbden gjores, saa at han

'daglig i det mindste lægger een Thingmanneleid, det er
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saameget som en Thingmand reiser og bliver 6å6 Mile, n60.

tilbage; b) for hver Dag han opholder sig hos Palien- 19. Mai.

ten "2 Mk., foruden anstændig fri Underholdning; c) bor

Patienten betale de af hannem brugte Medicamenter.

— i3] Paa det Vore kjæl^e Undersaatter i Island og

kunde vorde forsynede med gode og oplyste Jordemo-

dre til mange Menneskers Frelse, da skal det og være

Landphysici Pligt at antage, det forderligste skee kan,

een eller liere skikkelige Koner, og give dem vedbor-

hg Underviisning udi .lordemoderkunsten og Videnskab,

samt ved forefaldende Leiligheder paa Reiser kalde

Qogle af de nuværende Mordemodre til sig, og under-

vise dem udi de vigtigste Poster,- om vanskelige For-

losninger, Vendinger og deslige; det var vel og meget

nyttigt, dersom Ovrigheden med Tiden kunde udfinde
•

Raad og Midler- til at holde og lonne een ved Vores

her allern. anordnede Jordemoder- Commission grundig

oplyst og examineret Jordemoder. — 14) Hvad Land-

physicus in physico-oeconomicis ex triphci regno naturæ,

efter fuldstændige Pr(5ver og Undersogninger, til speciel

eller almindelig Nytte opdager, bor han paa behiirige

Steder til Alles Efterretning og Nytte bekjendtgjdre. —
15) Hvad Curiosa hannera maatte forekomme in hislo-

ria naturali, derom skal han aarlig correspondere med
Vores her allern. stiftede Iserde Selskab, og derhos give

.sine egne Betænkninger, samt alle til Oplysning for-

nødne Omstændigheder, noiagfig tilkjende, og selv

holde en riglig Journal overdel han sender, saavel som
og over de Anmærkninger og Besvaringer han faaer

tilbage. 16) Naar smitsomme og andre epidemice
grasserende Sygdomme, eller Morbi chronici, indfinder

sig, maa han noie observere deres principiuni, incre-

mentum, statum et declinationem. med alle dertil hfi-

rende critiske Omstændigheder, saa og hvad Remedia

han derimod bruger, pg hvilke han har fundet at være

nyttigst og sikkrest, og annotere alt saadanl udi en

dertil indrettet Bog, til Nylte for Efterkommerne, des-

r
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1760. uden skal og Landphysicus om alt delle aarlig corre

rT^.'T^^spondere medDecano Facuitalis ex Coilegio inedico, som

borsaasnarL mueiigt communicere Sligt de ovrige Membris

collegii medici, og Sccretarius meddele iiam deres Betænk-

ning, hvilkel Alludi den ommeldteBog bor indl'ores. — \

Den ham allern. forundte i'rie Jord, med Huus og endnu
«

tillæggende Inventariumj h'6r han at holde ved lige, saa-

iedes at han stedse derfore kan gjore Rede og Riglig-

hed, naar paaæskes. — 18) At Landphysicus allerund.

efterlever denne ham meddeolte luslruction, derom skal

Amtmanden (paa Slirtamtmandens Vegne) tillige med

BiskoppernOj hver i sil Slift, have tilborlig og noie Ind-

seende, og ifald Nogen skulde have billig Aarsage, sig

over hannem, enten for Efterladenhed eller i andre

'

Maade, at besvære, da saadanl for dennem al andrage,

% som skal være pligtig, forsaavidl mueiigt er, derpaa

slrax al raadeBod; men skulde Klagemaal være af Be-

tydenhed, haver de saadanl for Stiftamtmanden at ind-

berette, som eftei; befindende Omslamdigheder saadanl

for Os allerund. andrager. — 19) Ved Ankomsten dei*

til Landet overleverer han til Amtiuandea eii rigtig

Specilication paa de Instrumenter, til hvis IndkjOb Vi

allern. har skjænket ham 150 Rd.; og som samme skal

stedse blive et Inventarium for ham og Efterkommere,

samt holdes i forsvarlig Stand, saa haver Amtmanden

at .iagttage, at det skeer, samt ved forefaldende For-

andring, af Dddsfald eller andre Tilfælde, til hans Suc-

cessor vorder overleveret. — 20j lovrigt forholder han

sig som en ærekjær Land- og Provincial-Physicus og en

Iro Undersaat egner og anslaaer, saml retter sig

efter Vores kongelige Lov og Forordninger. Givet paa

Vort Slot Fredensborg den 19. Maji 17C0.

23. Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Rantzau, ang.

Almuens Pligtarbeide ved Holum Domkirkes Byg-
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ning. Fredensborg 23. Mai 1760. — Concept i ^760.

Canc. Arcliiv; Norske Tegn..XXXVI, 731- CCommunication til 23. Mai.

General-Jiirke-lnspect.-Coll. i Siell. Tegn. LXXXiil, 203^-204).

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Af en fra-

Vores General-Kirke-Inspections-Collegio til Os indkomne

Forestilling er Os allerund. bleven refereret^ at, end-

skjondt Vi under den 19. Maji 1758 allern. have rescri-

beret dig, at Almuen i de nærmeste Sysseler ved Hol-'

um paa Vort Land Island skulde tilholdes, at forrette

det ved Holum Domkirkes Bygning udfordrende Plfgts-

Arbeide uden Betaling, og at Amtmanden skulde for-

anstalte: det saa mange Folk daglig ved Holum er til-

stede, som til Arbeidets Fortsættelse beh5ves, og af

Biskoppen, som Med-Inspector ved Bygningen, require-

res; ja, endskjondt Amtmanden som oftest skal have

igjentagel denne Ordre til vedkomnuMide Sysselmænd,

saa skal dog ifjor de bitterste Klager fra Biskoppen og

den for Arbeidet staaende Muursvend være indlbbne,

at det dagligen og i god betids af vedkommende Sys-

selmand requirerte Mandskab aldrig riglig er tilstede,

men sommetider ikkun Halvparten^ andre Dage ikkun

et Par, og sommetider slet ingen; i Særdeleshed klager

baade Biskoppen* og Amtmanden meget over, at, end-

skjondt Sysselmanden i Hunevands Syssel Bjarne Hal-

' dorsen udi Junii Maaned sidstafviaite Aar er bleven
- f O -

tilsagt at forskaffe 14 Mand til den 4. Julii, kom der

dog ingen forend den 4. Augusti, hvorudover Arbeidet
F

niaalte saa godt som standse en heel Maaned i den
t>edste .Sommers Tid. Samme Beskairenhed skal del

•^S have med de herfra opsendende Bygnings - Materi-

ahers Transport fra Havnen til Domkirken, twilken al-

drig skeer i rette Tid og under Tilsyn, men efter eget

Behag,, nu af et, nu af et andet Partie Bonder, der

slæbe af med saameget som dem lyster, fare uforsig-

^igen afsted dermed, og slænge det siden hen hvor de
fSrst kan komme til, hvorover en heel Deel Tonder
Kalk skal være bleven spildt og forkommet, og det

///. X*. 27



418 Reskr. ang. Holum Domkirkes BYGNmc.

meste blev.et efterstaaende et Halvaar og længere ved

Havnen, og været exponeret for Regn og Slud. Thi er,

til slig égenraadig Omgang al hæmme, og lil videre

Skade og Ophold med Domkirkens Bygning al fore-

komme, hermed Vores allern. Yillie og Befaling, al du

selv directe (og ikke ved Amtmanden, som er for langt

fraværende) i Vores allerhoiesle Navn tilholder de 4

Sysselmænd i Holum Stift, al forskaffe det af Biskop-

pen, Os elskelig Herr Gisle Magnussen, lil Domkirkens

Arbéide Tid efter anden rcquirerende Pligts - Folk og

Haandlangere i rette Tid tilstede, eller selv at staae lil

Ansvar for deres Udeblivelse, og af egne Midler at

erstatte den Skade, som deraf maatle flvde; liiieledes

haver du og at lade foranstaKe, at, naar Maten'alierne

skal transporteres fra Havnen til Kirken, hvilket igjen

vil skee i Aar, del bestilte Mandskab da ei alene ind-

finder sig i den foreskrevne Tid, men og, at enten

vedkommende Sysselmand selv, eller en paa hans

Vegne, er tilstede ved Transporlen, og staaer til An-

svar for, atMaterialierne ubeskadigede og i god Behold

blive hjembragte. Derefter du dig allerund. haver at rette.

Befalendes (&c. Fredensborg Slot den 23. Maji 1760

Forordning ang. Delinquentsagers Indstævning

for Hoiesteret, m. v. Flensborg 7. Juni 1760.

— Sendt lil Amtmand Magnus Gislason ved Stiftamtmand

Banizaus Skrivelse 18. Juni 1762, med Befaling at holde sig

den efterrettelig J Henseende til de Sager, som enten af De-

linquenterne begjæres indstævnte til Hdiesteret, eller som ere

af den Beskaffenhed, at de, forend Executionen efter Domm'en

maa skee^ forst skal refereres til det kgl. Danske Cancellie".

Som Folge heraf er denne Forordninj; tilfoiet Allhingsbogen

1762 som Tillæg, og publiceret paa Althinget 1763 (Althingsb.

s. A. Nr. 7). Ved Reskript 10. Februar 1764 er dens parti-

elle Gyldighed for Island bekræftet. Siell. Reg. 66, 206^-208.

Original-Aftryk hos Hopffner; Qvart-Forr. 1760, S. 95-98;

Schou IV, 620—622.

FoRORDmuG, angaaende hvorledes der med Delin-
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quent-Sagers ladstævning for HSiesleret og Over-Hof- 1760.

retten i Norge herefler skal forholdes. '7. Juni

Frederik den FenUe &c. G. Å. V. ai, som, Os al-

lerund, er bleven forestillet, hvorledes Delinquent-Sagers

Udforsel, saavel for Vores Over-Hofret, som for Vores

Heiesteret, ofte længe maa opholdes, hvorover Delin-

quenterne imidlertid maa hensidde Almuen til Byrde

med fornoden Varetægt og Underholdnings Bekostnin-

ger, da de endog, ved den lange Tid de maa holdes

under Arrest, undertiden faae Leilighed til at undvige:

men ai saadan Ophold fornemmelig skal foraarsages

ved den lange Tid, som Stævning'fernes lovlige Forkyn-

delse efter Loven udfordrer: saa have Vi, til de heraf"

flydende Uleiligheder at forekomme, nu allern. funden

for godt at anordne og befale, ligesom Vi og hermed

allern. anordne og befale: 'I) Al naar Overrelsdom er

bleven afsagt udi en Delinquent-Sag, og Delinquenten

begjærer Sagen indstævnt for Vores Hciiesteret eller

Over-Hofretten udi Vort Rige Norge, da skal vedkom-

mende Ovrighed, Vore Stiftamtmænd, eller Amtmænd,
strax, saasnart Acten er dem tilstillet, derpaa skrive

en Paalegning af fblgendé Indhold: Al, da Delinquen^

ten har begjært denne Dom indstævnt for H6iesteret

(eller Over -Hofretten) saa tilkjendegives ham herved,

ifolge denne Vores allern. Forordning, at samme Dom
nu indstævnes for indeværende Aars Hoiesterel, eller

Over-Hofretten, og der strax bliver forelagen, til hvil-

ken Tid han eller de, om der ere flere implicerede,

herved og uden at kunne vente anden eller videre
Kald og Varsel, indkaldes til Sagen at svare og Dora

at lide; ligeledes og til samme Tid indkaldes herved

N. N. og N. N., som i Sagen dUml haver, deres Dom at

forsvare. — 2) Saadau Paalegning skal (ivrigheden lov-

lig lade forkynde for Delinquenten og alle Paagjeldende,

saavel som de foregaaende Dommere og andre Ved-

kommende. Og, paa det Ovrigheden desbedre kan
vide, hvem Forkyndelsen b6r skee for, da skal den,

2T*
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1760. som har været Åetor i Sagen for Over-Reltenj til den-

7. Juni, neni indlevere en Fortegnelse paa de Personer, som

bor stævnes, og derhos melde, hvorledes enhver efter

hans Formening bor indkaldes. — 3) Saasnart denne

Forkyndelse er skeet, haver Ovrigheden at indsende

Åcten med Paateguelsen og dens Forkyndelse til Vores

•Danske Cancellie, eller Præsidem udi Vores Over-Hofret,

at-Actor og Defensor strax. kan beskikkes, da Actor, i

Gonformité af Sagen og det allerede givne -Kald og

Varsel, uden Ophold, udlager Stævning og lader samme

med otje Dages Kald og Varsel forkynde for Defensor,
-

hvorpaa" Sagen ude'n videre Forkyndelse, og saasnart

mueligt er, forelages og paakjendes
;

paa samme Maade

forholdes og, naar-Delinqiienten begjærer Over-Hofrettes

Dommen indstævnt for Vores Hoiesteret. — 4) Dersom-

. Delinquenten ikke begjærer Overrets Dommen ind-

stævnt for Vores Hoiesteret eller Over-Hofretten, men

Sagen er dog af den Beskaffenhed, at Dommeh maa

Os allerund. refereres,; da skal Ovrigheden, saasnart

Acten er dem tilstillet, derpaa tegne, at, som Sagen

bliver Os allerund. refereret, saa bliver sligt herved

bekjendtgjort for Delinquenten og alle Paagjældende,

paa det de kunde vide at rette sig derefter, i Fald Vi

allern. maatte finde for godt at befale, at den afsagde

Dom skulde indstævnes for Vores Hoiesteret eller Over-

Hofretten, da de i saa Fald ikke kunde vente anden

eller videre Kald og Varsel. — 5) Denne Paategning

lader Ovrigheden, ligesom forhen udi 2^'" Arlicul meldt

er, forkynde for alle Vedkommende og indsender den

derpaa med Acten til Vores Danske Cancellie. Skulde

Vi da allern. finde for godt, åt Sagen skal indstævnes,

ville Vi, at der strax beskilckes Actor og Defensor, da

Actor paa samme Maade, som i foregaaende Til-

fælde, udtager Stævning, og lader samme alene for-

kynde for Defensor, hvorpaa Sagen uden videre Op-

hold skal foretages og paakjendes. — 6) Skulde Actor

eller Defensor i nogen af foregaaende Tilfælde befinde,
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at der nodvendig behøvedes ny og videre Oplysning n60.

oe; Forkliirine, som dos ikke var af den Beskaffenhed, ^TTT^
at Sagen derfor burde -hjemvises, da skal del vsere

dem (illadt at gjore allerund. Ansogning om Sagens

Udsættelse paa nogen Tid; men skulde det .siden befin-

des, al de, uden gyldig Aarsng, havde begjærl saadan

Udsættelse, da skulle de derfor, ved endelig Dom i

Sagen, ansees og mulcteres. Thi byde og befale Vi

hermed Yores Yice-Slatholder i Yorl Rige Norge, Gre-

ver, Sliflbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd,

Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter, 'Borgemeslere

og Raad, Fogder og alle andre, som denne Vores For-

ordning under Vores Gancellie-Seigl tilskikket vorder,

'at de den til Alles Efterretning strax lader læse og

forkynde. Givet udi Vor Stad Flensborg den 7. Junii

Anno 4760.

\

• r

Reskript til Stiftbefalingsmand Rantzau, ang. t. luni.

Understottelse til Holum Domkirke, m. m. Flens-

borg 7. Juni 1760. — Norske Tegn. XXXVI, 735.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Eftersom Vi

under ^3. Junii 1758 allern. have rescriberet dig, at . .

.Os elskelig Biskop llerr Nieolai Friis, Sognepræst til

Bodoens Præslegjeld i Trundhjems Stifl, skulde iblandt

andet betale en Mulkt af 500 Rd. til gudelig Brug paa

Vort Land Island; og du nu i en fil Os under16. Apr.
r

y

sidsileden indgivne Memorial haver indberettet, at be-

ttieldle Biskop Friis har ladet disse 500 Rd. til dig be-

tale, indstillende allerund., hvorledes bemeldte Penge

skal distribueres: da, som Vi ailern. have bevilget, at

forskrevne 500 Rd. niaa i Særdeleshed anvendes til at

bestride de store Udgifter med, som den nye Domkirkes

Bygning paa Holum, og de ovrige derværende publique

Anstalters Conservation udkræve, saa er hermed Yores

allern. Villie og Befaling, at du med forderligsté forbe-

meldte 500 Rd. til Os eiskel. Herr Ludvig Harboe &c. imod
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1760. hans Qvittering udbetaler. Derefter du dig allerund.

""*"T"^ haver ' at rette. Befalendes Flensborg den 7.
7. Juiu.

Junii 1760.

7. Juni. Reskript tW Biskopperne i Island, ang. Jubel-

festens Hoitideligholdelse. Flensborg 7. Juni 1760.

— Concept i Canc. Archiv; Norske Tegn. XXXVI/ 734»'—735.

Frederik den Femte dc. V. G. T. Saasom Vi

allern. have funden for godt, at overalt udi Vore Riger

og Lande næstkommende 16. Octobris og folgende

tvende Dage skal holdes en almindelig Jubel- og Tak-

sigelsesfestj den Allerhoieste til Ære, for hans beviste

særdeles naadige Beskjermelse over Os og fremfarne

Konger, Vore Forfædre, med samtlige Vore kjære og

troe Undersaatter, nu udi hundrede Aar, efter den udi

Vore Arveriger og Lande indforte Enevolds -Magt og

Herredomme: og Vi allern. ville, at den fSrste Jubel-

Dag, som er den forbemeldle 16. Octobris, skal hellig-

holdes med Prædiken og Gudstjeneste, saa er- hermed

Vores allern. Villie og Befaling:

1) At du overalt i det dig allern. anbetroede Stift

den Anstalt gjor, at Scindagen næst forhen, som er den

12. Octobris, slrax efter at Prædiken fil Hoimesse er

endt, i nlle Kirkerne vod Pr;i?storno vorder intimoret

til denne Festes Helligholdelse, med B<3n iil Gud om

sin fremdeles naadige Beskjernielse og A^elsignelse over

Os og Vores kongelig Arvohuus og Regjering til Verdens

Ende. — 1) Flaver du at lade foranstalte, at næste Dagen

forhen, den 15. Octobris, vorder overalt, hvor Klokker

ved Kirkerne ere, ringet en Timo fra 4 til 5 Slet Efter-

middag. — 3) Paa den fc)rste Jubelfestes Dag, nemlig

den 16. Octobris, ville Vi, at det med Kimen og Ringen,

hvor det skee kan, skal i Alt forholdes som det skeer

paa en af de trende store Fester, og forretter du selv

Hoimesse-Prædiken udi Stiftets Cathedral-Kirke, og ellers

Sognepræsterne hver udi sin Sognekirke, men de andre

'
*
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Prædikener, hvor flere holdes, forretles som sædvanligt,

og skal da forhandles og forklares de af Os dertil appro-

' berede Texter, som dig, tillige med Gollecl og Bon, samt

hvad Psalmer dertil ere forordnede al bruges, hermed

tilsendes, hvilke du samtlige Præsteskabet i det dig allern.

anbetroede Stift haver at meddele. — 4) De andre

tvende Dage helligholdes ei videre, men Vi ville dog,

at anden og tredie Dag udi Skalholts (Holums) Cathe-

dral-Skole af Rectore og Conrectore skal holdes en

latinsk Tale. — Derefter du dig allerund. haver at rette,

oa Os ellers al indberette, al du denne Vores allern.

Ordre haver bekommet. Befalendes &c. Flensborg d.

7. Junii 1760. ^

I 1

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus 20. Decbr.

Gislason, ang. Indsendelse af Thingsvidner om

adskillige Poster. Khavn 20. Decbr. 1760. —
Bekjendigjort paa Althinget ved Amtmandens Skrivelse ll.TuIi

17G1, trykt i Althin^sb. s. A. Nr. 19; Renlek. Isl. og Færo.

Copieb, Litr. JN , Nr. 379. — indskjærpet ved Landfogdens

Bekjendtj^orelse, trykt i Althingsb. 1777, S. 52.

Da en og anden af Sysselmændene udi Island ikke

til Landfogden udi hetimelig Tid indlevere de til hans

Regnskabs -Belæg erfordrende og anbefalede Beviser,

angaaende Fiskeriet, m. v., og Herr Amtmand derom
udi Landfogdens 1758 Aars Regnskab melder, al saa-

dan Forsommelse ikke ophorer, med mindre Vedkom-
mende for Udeblivelsen dicteres en taalelig Mulkt af \

^ Rd., saa, paa det den herudinden forncidne Rig-

tighed kan erholdes, ville Herr Amtmand anbefale samt-
hge Sysselmænd, at de, enhver for det dem anbetroede
Syssel, aarlig forskaffer og paa Althinget til Landfogden
indsender et fuldkommen og riglig Mandtals-Thingsvidné

over fblgende Poster, saasom:
i) Om forbrudte Boeslodder, arvelos Gods og stran-

dede Skibe er falden. _ 2) Hvorledes Fiskeriet er
bleven siigt, og om Nogen for dets Forscimmelse udi
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1760/ Mulkt er forfalden, ifølge kongel. allern. Reskript af 28.

20. Decbr. Februarii 1758. — 3) Om Meel og andre Vares Ud-
prangen og derfore ansatte Mulkt, efler kongel. allern.

Reskript af 14. Martii 1758. — Og h) Ligeledes om
Nogen er befunden udi Aager med Tobak og Brænde-
viin. — Hvilke Thingsvidncr, lil desto mere Lettelse for

Sysselmændene, kunde tages fra Aarets Begyndelse

eller 1. Januar til ultim. Decbr., og ikke fra det ene
Thing til det andel, og derefter, som meldt, paa Al-

Ihinget, tillige med a parte Riglighed for hvis som udi

foranforte Tilfælde maalte være falden, in duplo, enten

paa Dansk forfattet, eller med Translation, til Laud-
fogden hver for sit Distriet leverer; men om Nogen med
slig Riglighed udebliver, maatle dennem foranforte Mulkl

af 1 til 2 Rd., efter Herr Amtmands Befindende, di-

cteres, 'som Vedkommende straxen erlægger, og af

Landfogden lil Indlægt beregnes, ligesom Herr Amtmand
og herom, og hvis i saa Maade maatle falde at beregne.

Landfogden hans Allesl til Regnskabets Belæg ville

meddele. Vi forblive &c. Rentekammeret den 20.

Decem'br. 1760.

1761.

27. Januar,

Kongelig Resolution ang. Forpagtning af Laxe-

fangsten i Helleraaen XEIliflaå}. Jægersborg

27. Januar 1761. — l Anledning af Amtmandens Ind-

slilling, at Auctionsbud paa bemeldte Fiskerie i 3 Aar, å 13
Rd. Croner aarlig, fra 14. Mai indeværende Aar til Aarsdagen

1764, niaatte blive approberet. — Rentek. Worske Relat. og
Resol. Prot. 42, Nr. 8.

-

Vi approbere allern. det paa Vores Laxefiskerie

udi Helleraaen i Island af Jon Gudmundsen med 13Rd.

Croner aarlig Afgift ved Auclionen gjorte Bud,- saa at

samme Fiskerie hannem derimod paa de anforle 3 Aar

udi Forpagtning overlades. Jægersborg Slot d.en 27.

Januarii 1761.
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Rentekammer - Skrivelse til Landfogden, ang. ^7^^-

de kongelige Restancers Inddrivelse. Khavn 11.

Mart^ 1761. — Lekjendtgjort paa Althinget ved Amt-

mand Magnus Gislasons Kundgjorelse lii Sysselmænd, og For-

pagtere 14. Juli 1761, see Althingsb. s. A. Nr. 19; Rentek.

Isl. og Færo. Copieb. Litr. N, Nr. 467; jevnf. Tborsteinson,

Om kgl. Afgifter m. m. S. 89.

I Henseende til hvis Han udi Skrivelse af 24. Oklbr.

i7o9 haver andraget, angaaende de kongelige Afgifters'

prompte Betaling, samt efter derover indhentede Er-

klæring, bliver Hannem herved formeldet:

1) At Han over dem, som med deres contante Af-

gifter udebliver, der ellers paa Landsthinget iurde

været erlagt, betimelig, og for end Landsthingets

Slutning, til Amtmanden indsender en Specification, at

han derefter om dets Inddrivelse hos de Skyldige kan

ftiie den forncidne Anstalt, og 2) angaaende de Afgifter,

som til Handelsslederne in natura udi Fisk, Vadmel

^
eller Hoser leveres, da bor Kjobmændcnes Qvitteringer

derfore inden den 1. Septembr.^ Hannem være tilstillet,

for derefter Hans Regninger videre at forfatte og ind-

sende; men over dem, som til foranforte Tid dermed

udebliver, tilsendes Amtmanden ligeledes Fortegnelse,

fil videre Foranstaltning om dets Inddrivelse. — 3) Da

deslige Afgifters Inddrivelse, i Mangel af Betaling eller

Qvilteringers Tndstmdelse til rette' Tid, ikke kan skee

ved Andre end den nærmeste Svsselmand , som for

Forretningen bor nyde billig Betaling: saa haves der-

imod ei Noget at erindre, at de af Amtmanden propo-

nercde Reise- Omkostninger for den Sysselmand, der

skal gjore Execul ionen, bliver godtgjort, nemlig: for

hver 5 Mile '\ M., samt for Forretningen i sig selv 2

Rd., item Vurderingsmændene 10 Fiske pro persona

daglig, dog at Svsselmanden, som bliver beordret til

o i Althingsbogen staaer ved en Feiltagelse 11. Septbr., som
berigtiges i Althingsbog 1774, Nr. XXVII, 7.
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i 761. Executionen, ikke, under vilkaarlig Slraf, maa oppebære
*

7r"7r*r' mere end foranfort, 02 ei heller paa Forretnincen have
11. Marts. ' ® ^ ^

mere end tvende Vurderingsmænd med sig. — Hvilket

saaledes lij Efterretning formeldes, og hvorefter Han

sig til Amtmanden, som er bleven tilskrevet foranforte

for Beljenlerné at lade bekjendtgjcire, addresserer, paa

det de kongelige Afgifter i rette Tid kan vorde belalle

og Restancer saavidt mueligt forekommes. Vi forblive

&c. Rentekammeret den 14. Marlii 1761.*

13. Marts. Forordfling ang. Delinquenters Underviisning.

Jægersborg 13. Marts 1761. — Publiceret paa Ai-

thinget og indfort i Althlngsb. 1761 Nr. 11; ligeledes bekjendt-

gjort i Synbdalforsamlingen for Skalholt Stift 1761. — Siell.

Reg. 66, 42fi»'-431. Original-Aftryk hosHopffner; Qvart-Forr.

for 1761, S. 46—52; Schou IV, 664—669.
a

Forordning, anlangende hvorledes med Delinquen-

ters Underviisning af Præsierne i deres Christendom

og Saligheds Sag, imedens de sidde arresterede, skal

forholdes.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V., at, da Vi ere

komne i Erfaring, at de Besogelser, som Vores allern.

Lovs Bogs Capitel, 7** og 8*"* Artikler befale

Præsterne at gjcire hos de Misdædere, som sidde paa

Livet, enten ikke saa betimelig ere begyndte eller saa

jævnlig drevne, som skee burde, efterdi denne Befaling

i Almindehghed har været forstaaet om den Præst

alene, af hvis Menighed Misdæderen har været, da dog

saadan Præst ofte kan boe langt fi'a det Sted, hvor

Delinquenten sidder fængslet, og derfor mange Gange,

endog mod sin Villie, har maat opsætte sine Beso-

gelser, deels i Mangel af Ledighed selv at komme,

') Ved Rentekammer-Skrivelser af samme Dato ereCjenpar-

ter heraf tilstillede Sliftnintmariden Grev Bantzau og Amt-

manden Magnus Gisiason, Copieh. Litr Nr. 405 og

466.
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deels af Mancel paa Evne at betale on Anden i sit Sted ; 1761.

disse Lovens Arivkler desuden fornemmelig ere blevue 13. Marts,

hentydede paa de Misdædere alene, som for en eller

anden grov Misgjerning kunde vente at blive straffede

paa Livetj men ikke- lil saadanne, der, om de end bleve

benaadede med Livet, dog kunde vente med anden

haard legemlig Straf (som evigt Fængsel, Kagstrygen

og Brændemærke) at blive anseete, da dog saadan en

Misdæder ofte kan hensidde et halvt og underliden et

heelt Aar, inden der i sidste Instaritz gaaer Dom i

Sagen', hvilken Tid, naar den blev anvendt til Synde-

rens Underviisning og Formaning, kunde ved Guds

Naade bringe ham paa Omvendelsens og Troens Vel,

istedenfor at nogle hidindtil, endogsaa under Fængslet,

have foroget sine Misgjerninger: — saa have Vi, til saa-

dant i Fremtiden at forekomme, og til al see den saa

hiiit fornodne UndiTviisning med mere Alvorlighed, med

mere Bekvemmelighed og til stcirre Nytte for saadanne

Delinquenter dreven, allern. funden for godt derom

saaledes at anordne og befale:

1) Da. det hænder sig, al en Delinquent har havt

sin Bopæl i et Sogn,, sidder fængslet i et andet, Og

skal henrettes i del Ircdie Soen, saa skulde det vel

fornemmelig tilkomme den Præst, som sidste Gang har

været Misdæderens Skriftefader, at drage Omsorg for

hans Beredelse til Dbden, saafremt ellers denne hans

Sjælesorger er i Herredet; men, efterdi han ei saa ofte,

som behoves, eller saa jævnlig, som skee burde, har
kunnet eller kan hescige ham, saa skal herefter for-

nemmelig den Præst, som boer nærmest ved Fængslet,

08 1 hvis Menighed Fængslet er, antage sig Delinquen-
tens Underviisning, saaledes: Er det i en Kjbbstæd
(Vores kongelig Residentzstad Kjobenhavn undtagen,

hvor det indtil videre skal forblive ved den forrige

Indretning) og sammesteds findes mere end een Præst,

da bor de skiftes til at besoge Misdæderen i det mindste
tre Gange om Ugen, fra den Tid af han bliver bragt i
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1761. Fængsel; ligesaa skal og Calecheten, Cbordegnen eller

13. Marts. Skoleholdernej som ere i Kjobstederi, være forbundne

at gaae til ham, saa ofte de derom blive tilsagte af

Præsterne. Sidder Misdæderen fængslet paa Landet,

da skal Præsten i den Menighed, hvor Fængslet er,

^* vel altid, saa ofte Misdæderens Tarv og særdeles Om-

stændigheder det udkræver, eller Præstens' Nærværelse

vorder forlange!, indfinde sig hos Delinquenten, men

ellers sædvanlig og i det mindsle engang om Ugen til-

tale og undervise ham af Guds Ord. Men paa det at

Arbeidet i saa lang en Tid, som en Delinquent ofte

hensidder, ikke maa falde en Præst i Kjobsteden, naar

sammesteds ikke ere flere end een, eller en Præst paa

Landet, i hvis Menighed Fængslet er, altfor tungt, saa

skal de andre Herreds-Præster, efter den Orden, som

Provsten derom har at.gjore, gaae ham tilHaande, saa

'at Misdæderen hver anden Dag, om ikke af en Præst,,

da af en Degn eller Skoleholder, kan ha^e Leilighed

at h'6ve Guds Ord, og det som tjener til hans Oplys-

ning. Dog, naar Fængslet enten skulde være paa en

Oe eller et andet ubeleiligt Sted ved Sbkanten, eller

og Herreds -Præsterne være. altfor langt borthggende,

saa at de enten aldeles ikke, eller ei uden allerstbrste

Besvær, kunde efter sin Tour komme til det Sted, hvor

Delinquenten sidder, skal Biskoppen eller Provsten foie

saadanne Anstalter, som efter hvert Sleds Leilighed

kunde findes meest bekvemme, ikkun at der for alle
É

Ting sees derhen, at Misdæderens Underviisnins ei

bliver forsbmt. — 2) Deenene i Herredet fhvor det

findes gjcirligt) og især den Menigheds Degn, hvor

Misdæderen sidder, skal, naar det dem af Provsten

eller Præsten vorder anbefalet, uvægerlig indfinde sig

hos Misdæderen, og saavel med Underviisning, som

Sang og B<3n, sbge at opvække og veilede ham. Lige-

ledes skal de Catecheter, Chordegne, Skoleholdere og

Studentere, som opholde sig i den Kjobsted eller det

Sogn, hvor Misdæderen sidder fængslet, efter Præstens

'

. . .

*
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Anviisninp;, undertiden, naar deres andre Forretninger 1761.

det tillade, besdgc iiam, paa del de i Tide kunde væn- 13. Mdrts

nes til at onigaaes med slige Sjæle; og bor de alle

trolig melde for deres Sognepræst, i hvad Sjæletijstaud

de have fundet Misdæ-deren. — 3) Naar nogen Misdæ-

der, være sig Mands- eller Qvindes-Person, for saadan

grov Misgjerning, som kan drage Livs- eller anden

haard legemlig Straf efter sig, bliver fængslig an-

holdt, har den Byes, om det er i Kjobsteden, eller

Districts, om del er paa Landet, vedkommende Ovrighed

strax al anmelde det for Herreds -Provsten, hvor og

naar, samt for hvad Sags Skyld, han er bleven fast sat,

derhos og at f5ie de fornb'dne Anstalter, at Præsterne,

som skal bes5ge Delinquenten, kunde, saa ofte de. ind-

finde sig, komme ham i Tale,- og i fornodne Tilfælde

handle med ham i Eenrum, og paa et dertil bekvemt

Sted,. angaaende de Ting, som henhore til hans Sjæls

Velfærd. — 4) Saasnart saadan Anmeldelse for Provsten

er skeet, skal han ikke alene slrax befale den Præst, i

hvis Menighed Delinquenten sidder arresteret, at be-

sbge ham, og tillige foreskrive de ovrige. Præster den

Tour og Orden, i hvilken det efter Herredets og Ste-

dels Leilighed kan tilfalde enhver af dem at indfinde

sig hos den Fængslede; men han har og at andrage

del for Biskoppen, som fra det Steds eller Sogns Præst,

hvor Delinquenten sidder, noie, og saa omstændeHg,

som mueligt e^r, lader sig underrette om Fangens Til-'

stand, saavel i Henseende til Forstanden som Vilhen,

og om den af ham begangne Misgjerning ikke maaskee
ligesaa meget kan komme af en tyk Vankundighed om
Phgterne mod Gud og Næsten, som af Vilhens Fordær-
velse og Tilboielighed til det Onde, om han finder

nogen Bodfærdighed hos den Fangne, ikke saameget
over den Straf, hans forovede Misgjerning har i Folge

med sig, som derover, at han ved sin Misgjerning har

forspildt Guds Naade, forarget og bedrOvet Næsten,
med videre; og naar Biskoppen saaledes er bleven
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1761. underrettet, liaver han derefter, saavidt del maatte lindes

13. Marts. fornOdeut, al foranstalte^ Underviisningens Mande af

Herreds -Præsierne indrettet efter Svnderons Tiisland,

Alt til at opnaae det Oiemeed, hvortil fornemmelig sig-

„ tes, nemlig: Synderens Omvendelse og Salighed, hvilket

. idelig og bestandig bi3r drives paa, saa længe han bliver

i Arresten. Skulde og en eller anden Vanskelighed

mode Præsterne ved slig Forretning, have de derom

at correspondere enten med Provsten, eller i særdeles

Tilfælde med Biskoppen, hvis Raad de i saa Fald h'6v

folge. — 5) Da der vel og kan forekomme saadanne

grove og vankundige Misdædere, som ikke alene plat

ingen Kundskab have om de ajlervigtigsle og eenfol-

digste Ghristendommens Hovedstykker, ja ikke engang

kunne læse i Bog, men ere og derhos af saa slet Be-

greb, at de allereenfoldigste Sandheder synes dem ufor-

staaelige, saa bor saadanne Mennesker varlig omgaaes,

og ikke bebyrdes med lange Haranguer, af hvilke de

ingen Nytte kan have, eller med vidtloftigere Taler,

end nodvendig udkræves til at bringe dem i deres

Synds Kundskab, til Anger og Fortrydelse over Synden,

og til at sbge Naaden i Christo, hvilket bestandig bor

foreholdes dem paa den lemfældigste og eenfoldigste

Maade, paa det de ved altfor vidtloflig Underviisning

ikke mere skulle forvirres end forbedres, og deroyer

komme deslængere fra Maalet. — 6) Paa det at de

Fanger, som enten allerede kan læse i Bog, eller, me-

dens de sidde i Fængslet, maatte have Lyst til at lære

det, kunde have Ledighed til at læse og Své sig i Læs-

ningen til deres Opvækkelse og Andagt, skal der i

hvert Fængsel eller Arresthuus være en Bibel, en Gate-

chismus med dens Forklaring, en Psalmebog, og Arndts

sande Christendom med Paradises Urtegaard, hvoraf

Præsterne skulle give Arrestanterne især de Capitler

eller Materier til Gjennemlæsning, som de i Henseende

til deres Omstændigheder kan finde at være dem meest

tjenhge, og hvoraf de siden kan tage Anledning at
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exatninore og videre indskjærpe Delinquenten det han 4761.

har læst. Disse Boger skal, saafremt Ovrigheden ingen 13. Marts,

anden Udvei dertil veed, bekostes af Herredets Fattiges

Kasse, og bor Arrestforvareren have Tilsyn med, at de

sømmelig blive medhandlede. — 7) Naar Delinquenten

bliver domt til at miste Livet, da skal hans forrige

Skriftefader, om han boer i Herredet, berede ham til

Doden, og være hos ham paa Retterstedet, uden saa er,

atDelinquenten skulde forhmge en andenPræst i Herredet,

som han.havde mere Fortrolighed til, hvilken da skal være

pligtig at Ijeneham med sin Tiltale paa Retterstedet, og bor

ei forlade ham, forend han er henrettet. Men er Misdæ-

deren fra el andet nær eller langt fra beliggende Herred,

da er hans forrige Sjælesorger fri for ham, og den Præst,

i hvis Sogn Fængslet er, skal, om Delinquenten ingea
anden. Præst i Herredet forlanger, drage Omsorg for

hans sidste Beredelse til Ddden, betjene ham med Sa-

crartientet, og være hos ham paa Retterstedet. —
8) Efterdi det (foruden den Umag, som en Delinquent

paa denne Maade vil foraarsage Herredspræsterne og

Degnene) vilde falde dem heel bekosteligt og besvær-
ligt, om de selv hver Gang skulde skaffe sig Befordring
til Lands eller Vands, hea til det Sted, hvor Misdæderen
sidder arresteret, saa skal Ovrigheden paa ethvert Sted
foranstalte, at Sognemændene efter en vis Tour for-,

syne Præst og Degn med Vogn og Heste eller Baad,
naar' de ville bes(5ge Delinquenten. — Hvorefter alle

og enhver Vedkommende sig allerund. haver at rette.

Thi byde og befale Vi hermed Vores Vice- Statholder
udi Vort Rige Norge, Grever, Stiflbefalingsmænd, Fri-

herrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd,
Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle

Andre, som denne Vores Forordning under Vort Can-

celHe-Segl tilskikket vorder, at de de'n paa bchorige

Steder, til Alles Efterretning, strax lader læse og for-

tynde. Givet paa Vort Slot Jægersborg den 13. Martii

Anno 176 I:
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Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus

Mans. Gislasonj ang. Tienden paa Vestmannoe, m. v.

Khavn 25. 3Iarts 1761i. -r- Rentek. isl. og Færo.

Copieb. Litr. N, Nr. 519»

I Henseende til Fisketienden paa Vestmann5e, s'aa-

vel som de der faldende uvisse Indkomster af Vraa,

Drivtdmmer og andet, .forbliver det ligesom hidindtil,

at samme Hans kgl. Maj*, elier hvem Landet udi For-

pagtning maatte blive overladt, beregnes; hvilket vi

* Herr Amtmand udi Anledning af Hans Skrivelser af

28. og 29. Aug. 1760 ville formelde, ligesom Han det

og for Sysselmanden der paa Gen ville tilkjendegive.

Vi forblive &c. Rentekammeret den. 25. Marlii 1761 ^

Marts, Rentekammer-Skrivelse til Hof-Agent Ryberg,

ang. Forholdene paa Vestmannoerne. Khavn 25.

Martsl761.— Rentek.Isl. ogFæro. Copieb. Litr. N, Nr. 518.

Det er bleven andraget, at Indbyggerne paa Vest-

mannde vare bebyrdede med storre Udgifter end andre

Landets Beboere, hvilket vi ved Amtmanden liave ladet

undersøge; og som han udi Skrivelse af 6. Septombr.

1760 iblandt andet melder, at det uden Præjudice for

Vedkommende vilde være til Indbyggernes Fordeel og

Opkomst, om folgende Poster bléve foranstaltede, hvor-,

imod vi ikke heller, i Henseende til det almindelige

Bedste, Noget finde at erindre, saasom:

1) At Havsætterne hverken betale Hl(5nnene, eller

de Træer, hvorpaa Baadene af Soen optrækkes, ei heller

Undergjerderne, men at samme af Baadseieren be-

kostes. — 2) At Indbyggerne beholde deres sædvanhge

Rettighed, at virke Hans Maj*" Hldtter, eftersom Enhver

kan overkomme, imod sædvanlig Belaling. — 3) At de

fattigste Bonder nyde Fortjeneste ved Handelen, frem

') Reskr. 25. Marts 177g.

^) Rentek. Skr. af samme Indhold til Agent Ryberg> Copieb.

Litr. N, Nr. 520.
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for de formiienrle. og EflorHiiizeren i den Henseende

ikkun al bolde faa Tjenesloi'olk , at Indbyggerne ikke

derved Noset skulde belages. — og i) al bosiddende

Indbyggere paa Vestmajnioe
, og ikke Fremmede Ira

Fastelandet, raaalte bygge Fiskebaadene, paa det Baade-

byggere altid kunde haves der paa Oen. — Saa.viile

Herr Agent derefter om forestaaende Poster den paa

Veslmannoe farende Kjobmand, tilligemed Efterliggeren

sammesteds, den fornodne Ordre tillægge, at samme af

dennem behorig vorder iagttaget, da vi og under D. D.

bave tilskrevet Amtmanden \ at lade delte til Vedkom-

mendes Efterretning der paa Oen bekjendlgjbre. Vi

forblive &c. Rentekammeret den 25. Martii 1761.

Rentekammer-Skrivelse til 'i^nitmand Magnus
Gislason, ang, ScMerietpaaEUi^javatn. Khavn
25. Marts 1761. — Beltjendtgjort paa Althinget ved

Amtmandens Skrivelse til Laugmænd og Sysselmænd 18. Juli

1T61, see Althingsb. 1761, Nr. 19; Rentek. Isl.ogFæro.Copieb.

Litr. N, Nr. 515.

Udi Gjensvar paa Herr Amtmands næstafvigte Aar
til os indkomne Skrivelser, angaaende det udi Island

for kongelig Regning anlagde Schæfferie , ville vi udi

Gjensvar formelde:' *

1) At det saaledes er vel, at Herr Amtmand haver
efterseet Schæfferiet og befunden det i god Tiisland,
bvilken Tilsjun vi fremdeles formode at Han derved
iagttager, at Værket kunde erholde Fuldkommenhed, og
(ienmtenderede almindelige Nytte derved opnaaes, samtal
alle Ting derved saaledes blive behandlede og foretagne,
som kunde komme overeens med Landets Beskaffenhed,
og ikke Noget være hinderlig udi hvis som til en be-

standig Indretning tjenligst ma«tte eragtes. — 2) Haves
ikke derimod Noget at erindre, at i Faarehuse paa Is-

') Copieb. Litr. N, Nr. 517.

ii/. 1K
28
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d761. lands Maade blive opsatte, og med mindst Bekostning

25. Marts, fuldfcirte, imod at Gaarden Holm, som ellers Scliæffer-

gaarden Vatne skulde combineres, derh'n excipcres,

samt at de ved den å parte antagne Person, imod til-

sagde Lon af 8 Rd. , blive istandsatte, som Herr Amt-

mand videre ville foranstalte; og da Materialierne alle-

rede udi Holmens Krambod ere udtagne, som efter

indsendte Regning andrager 6 Hnndr. 1 02 Fiske: saa

have vi under D. D. beordret Landfoged Schule Magnus-

sen, dets Belob, tillige med den foi'ommeldle Persons

tilsagde Lon, saavel som hvad den til Hyrde ved Lam-

mene antagne Dreng, der anfores at være umistelig, er

lilsagt, at udbetale, og udi hans aflæggende Regnskab

til Udgift beregne, som af indsluttede Gopie videre

maatte erfares. — 3) Hvad de ved Schæfl'eriet befin-

dende islandske Faar, samt Bederne af fcirste Genera-

tion, item Værlammene angaaer, da ville Herr Amt-

mand derudindeu, efter noieste Overlæg med Hastl'er

og Vedkommende, det tjenligste til Hans Maj*' Interesse

iagttage foranstaltet, saa at de, efter Landlaxten, enten
«

til KjcSbmændene forhandles, eller de sidste til Indbyg-

gerne til FaareavlingefiS Forbedring afstaaes, imod at dets

Belob til Landfogden betales, og efter Herr Amtmands

ham derom meddelende Attest den kongelig Cassa til

Indtægt beregnes; dog maa til os med Landfogdens

Qvittering indberettes, hvad i saa Maade bliver betalt.

— 4) Er Fr. W. Hastfer herfra udi Anledning af Herr
'

^ Amtmands Forlangende bleven lilskrevet, at forfatte en

skriftlig Underretning, hvorledes SchæfTeriets Indretning

i Landet kan gjcires almindelig, og at samme udi det

islandske Sprog trykket endnu i Aar med Skibene ud- .

sendes; hvilket og forventes al blive fuldbyrdet, og

hvorefter videre Omsorg maatte haves, at Indbyggerne

deraf den behovende Underviisning erholder, samt at

tillige dermed af Sysselmændene tilborlig Opsjun haves.

— Og da ikke paatvivles, at Herr Amtmand jo herud-

inden de forncidne Ordres udfærdiger, og ellers baade

Å
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Hastfer og andre Vedkoinmendo behcivonde Communi- 176^.

cation meddeler: saa kan Herr Amtmand 02 forvente^tT'T^
25. McirlSi

Hans herudinden havende Mciie udi hoikongelig Naade

at blive anseet. Vi forblive &c. Rentekammeret den

25. Marlii 1761

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus waris.

Gislason, ang. Landthingsskriverlon fra Vest-

mannoe. Khava 25. Maris 1761. — Rentek. isi.

og Færo, Copieb. Litr. N, Nr.-521.

Som Han udi Skriv, af 'I. Sept. 1760 melder, at

Sysselmanden paa Vestmannde ikke kan paalægges at -
„

svare deL fordrende Landslhingsskriver- Salarium , men
at samme som et Onus raaa fdlgc Sysselets Oppobdr-

sei, hvoraf han Intet nyder, og Landsthingsskriveren.

efter citerede kongelig Anordning, hans Salarium af

Vestmannde saavel'som de dvrige Sysseler tilkommer:

saa have vi under D. D. tilskrevet Hof-Agent Hyberg-,

at beordre den paa Oen værende EfterliggtM'o : li! Lands-

thingsskriveren at betale det ham tilkommende Salarium

tVa Anno 1759, og saa længe Handelen for kongelig -
'

Regning vorder dreven; hvilket vi Herr Amtmand til

-Efterretning ville formelde. Vi forblive &c. Rentekam- '

.

meret den 25. Martii 1761. ^

*

Rentekammer - Skrivelse til Landfogden, ang. 3 Apwi,

Beregning af Lagen ved Pengebetalinger. Kliavn
3. April 1761. - Publiceret paa Althinget 1774 og trykt

i Althingsb. s. A. JNr. xxvii, S. 27-28; Rentek. Isl. og
Færo. Copieb. Litr. N, j\r. 551.

Med de Afgifter udi Island, som efter Jordebogen

er ansat conlant at skal betales,, forholdes ligesom hid-

') Rentekammerets SKrivelse-lil

Litr. N, Nr. 5lC.

'j Copieb. sst. Nr. 522,

Landfogden s. D,
, Copieb.

28^

r
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1761. indtil skeet er, i Henseende lil Lagens Beregning, at

"^^^^^JTj^ derudi ikke nogen Afgang]; lilfciies, siden den kgl. allern.

Resol. af 20. Martii 1763 om Couranl-MynLens Indfcirsel

og Brug i Landet, og derved gjorde Tillæg lil Croners

og Species Betaling, ikke samme kan vedkomme. Hvil-

ket vi udi Gjensvar paa Hans Skrivelse af 4. Novbr.

1760 ville formelde. Vi forblive &c. Rentekammeret

den 3. Apriiis 1761.

18. ApriL Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau,
,

ang. Udlæg af Brugsjord til Præster. Jægers-

borg 18. April 1761. — Publiceret paa Althinget ITBI

og indfort i Althingsb. s. A. Nr. 11; ligeledes bekjendtfijort i

Synndalforsainlingen for Skalholt Stift 1761. — Norske Tegn.

XXXVI, 834»'-835. Uddr. i P. Péturss. Hist. Eccl. Island.

S. 98; Fogtni. V. 2, 411-412.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Eftersom Os

elskel. Herr Gisle Magnussen, Biskop over llolum Stift

paa Vort Land Island, for Os allerund. haver andraget,
w

hvorledes de fattige Præsier paa Island, som ikke ere

forsynede med Boe-Jorder inden deres Præstegjclder,

have megen Besværlighed for at forskaffe sig bekvemme

Gaarder til Beboelse, saasom ingen vil afstaae sin Leie-

gaard, om den duer noget, hvorover Præsterne maa

Jade sig n5ie med en af de baade i Henseende til

Grunden og Distancen fra Kirkerne allersletteste og

ubelejligste Gaarde, og underliden saadah en, som lig-

ger i Annexet. Thi give Vi dig hermed tilkjende, at

Vi, i Anledning af bem'* Biskop Gisle Magnussens der-

hos allerund. gjorte Forslag, hvorover Vi have ladet

indhente din allerund. Erklæring, allern. have funden

for godt, at det i Almindelighed paa Island maa være

tilladt de Præster, som ikke selv eie nogen Jord i

Sognet at boe paa, ved Herredsprovslen, Sysselmanden

og tvende bekjendte redelige Mænd, at udvælge sig

en .lord til Beboelse, naar samme ikke enten afEieren,

Sysselmanden, eller af den, som over 20 Aar havde

r

S

» -
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besiddet den og holdt Gatirden i
,

god Stand, blev be- 1761.

boel, eller Nogen dermed var beneficeret, hvorimod

Præsten skal betale Fæstet til Opsidderen, som skal

være pligtig strax at flytte, og af Sysselmanden forsynes

med en anden . bekvem Jord, ligesom han og til Eieren

af Jorden skal betale hvad hannem med Rette tilkom-

mer. Dog skal deslige Gaarde, naar de engang til

Præstebolig ere udviste, til samme Brug bestandig for-

blive, saa længe Præsterne selv ikke eie Jord, men
naar der kommer en Præst, som selv eier Jord i Sog-

net, skal den Jord, som Præsten tilforn har boet paa,

fæstes bort til andre; Og, om Præsten, imidlertid han

beboer Stedet, skulde opfore flere og bedre Huse, end

Bonden behover, bfir ' samme ved hans Fratrædelse

h(5re hannem til, og hvis Jordeieren ikke samme for

lovlig Yærd vilkjobe, maa det være Præsten eller hans

Arvinger tilladt, samme at bortfore eller til Andre at

afhænde efter eget Godtbeflndende. Og paa det Dis-

puter saavidl muligt kunde forekommes, skal, naar saa-

dan Jord til Beboelse af Præsten antages, af Syssel-

manden og Mænd skee en lovlig Besigtelses - Forret-

ning, som i sin Tid km udvise, hvad Huse og i hvad

Tilstand Præsten harimodtaget dem, hvilke da i samme
Stand iuien til Eiermanden bor leveres. Derefter du

dig allerund. haver at rette, og Vedkommende Sligt til

Efterretning at tilkjendegive. Befalendes &e. Jægers-

borg Slot den 18. Aprilis Anno 1761.

Reskript til StiftbefalingsmanJ Geheimeraad 18. April,

^l eve af Rantzau, ang. Leilasndingers Flytnings*

ret. Jægersborg 18. April 1761. -NorskeXegn.

XXXVI, 83o»'-836; Fogtm. V. 2, 412-413.

Frederik den Femte dc. V. S. G. Da Amtman-
den paa Vort Land Island, Os elskelig Magnus Gislesen,

har forestillet, hvorledes i Almindelighed endeel Gaarde
paa Island blive beskadigede ved det, at Leilændin-
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HQi, gerne uden Aarsag flytte fra en Gaard til en anden,

^"TTT^ 02 derfor allerund. haver beejært, al det ved en al-
18.^ April. ^ 1111

lern. Forordning rnaaUe forbydos Leilændingerne der

paa Landet ikke uden skjællige Aarsager at flytte fra

de Gaarder. do engang have fæslot, ligesom det ved

For. af 45. Mai 1705 er Jordegodseierne forhuden at

udvise Nogen af de Jorder, de engang have leiet, saa

længe de samme lovligen besidder: og Vi af den fra

dig herover indhenlede Erklæring have fornummet, at

del, efter del andet Capitel udi den saakaldede Lands-

leiebalken , er tilladt Leilændingerne at opsige den

Jord de have leiet: saa give Vi dig hermed tilkjende,

al Vi, efter forbem*' din Erklæring, allern. have funden

for godt, at forberorte Amtmandens Forslag skal hen-

vises til dem, som -af Os allern. ere befalede til at

samle den under Arbeide værende nye islandske Lov,

og efter Befindende enten samme der, paa sit behorig

Sted, til Vores nærmere allern. Approbation at indfdre,

eller og, ifald de ikke skulde finde samme tjenligt til

Landets almindelige Bedste, da allerund. at indberette

hvad de derimod kunde have at erindre og indvende,

og imidlertid ville Vi allern., at det herudinden skal •

' have sit Forblivende ved del, som allerede derom ved

Loven er' anordnet. Derefter du dig alierund. haver

afrette og' Vedkommende Sligt til Efterretning at til-

kjcndegive. Befalendes <&c. Jægersborg Slo( den 18.

Aprilis Anno 1761.

25. ApriL Rentekammer-Skrivelse til Kjobenhavns Ma-
gistrat, ang. det islandske Alenmaal. Khavn

25. April 1761. — Rentek. Isl. og Færo. Copieb. Litr.

N, Nr. 598.

Da Forordn, af 10. Aprilis 1702 tillader, at udi Is-

land den samme Alen maa bruges, som hidindtil der

i Landet har været forordnet, og til al Rigtigheds Er-

holdelse, samt Disputer imellem de Handlende og Ind-
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byggerne al forekomme, nodvendig behoves, at de af 1761.

Hof-Agent Ryberg begjerte justerede islandske Alen er- 25. April,

holdes, for derefter til Landet al udsendes: saa maa

vi tjenslbered- og tjenslvilligsi have Ed. Excell. hciitærede

og gode Herrer anmodet, at De ville behage at lade

foranstalte , at ommeldte Alnemaal saasnart mueligf

raaatle blive forfærdigede, da vi ikke derimod Noget'

finde at erindre, at samme paa foreslagne Maade gjo-

'res af Jern, og derpaa slaaes disse Ord: „Islandsch

alen paa 2V-^/ii danske Tomme". Hvilket vi udi Gjen-

svar paa Ed. Excell. hoitærede og gode Herrers Skrivelse

af f3. hujus ville formelde. Vi forblive &c. Rente-

kammeret den 25. Aprilis 1761.

RentekammerrSkrivelse til Amimnnd Magnus 30. Apni.

Gislason, ang. Fiskerie og Have-Anlæg m. v.

Khavn 30 April 1761 ^ - Ve^I Amtmand Magnus

Gislasons Skrivelse til Laugmænd og Sysselmænd af 14. Juli
'

1761 bekjendtgjort og indskjærpet paa Althinget, see Althingsb.

1761, Nr. 19; Rentek. Isl. og Færo. Copieb. Litr. N, Nr. 606.

Det er atter bleven andraget, at Indbyggerne ikke

I >ærtiden have sogt Fiskeriet, og al endeel Fiskebaade

desformedelst have staaet paa Land, samt iblandt, an-

det, al af Uunevalns Syssels bidbyggere ikkun et ganske

iidet Antal næstafvigte Aar har været paa Fiskerie. Da,

endskjbndi Fiskeriets Stigning til Indbyggernes og Lan-

dels egen deraf flydende Fordeel, baade ved konge),

'»l^ern. Anordning af 28. Februarii i758 er befalet, og
ved Vores saa ofte ergangne Skrivelser igjentaget; saa

maae vi endnu have Horr Amtmand anmodet, al Han

P^^ delle indeværende Aars Landsthing ville tillægge

sanjllig Sysselmændene alvorlig Ordre, herom udi del

Enhver anbetrocde District at have nciie Indseende, og

tilholde Indbyggerne at være flittige og arbejdsomme,

') Rentek. Skr. 20. Marta 1762.
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4761. at ikke derover videre befoiei Klage skulle indkomme,

men endog selv lade holde behovende Tilsjun, at

samme af Sysselmændene og alle Vedkommende bliver

iagttaget. — Ellers, som Kaal og Urte-Hauger i Landet

var Indbyggerne til slorsic Fordeelj ligesom de og al-

lerede paa endeel Steder mod Nyllc ere anlagde, men

tillige er bleven proponeret, atLaiigmænd, Sysselmænd,

Præster oa de bedste Bonder maatte befales at anlæcce

deslige Hauger ved deres Gaarde\ og de som havde

Formue dertil, og det forsomte, at mulcteres til Tugt-

huset, de fornemste, 3 Vætter Fisk og de andre 2 Væt-

ter det forste Aar, og siden dobbelt aarlig, indlil samme
blev efterkommet: saa ville Herr Amtmand herom, ef-

ter Befindende, os Hans Erklæring meddele, og imid-

lertid paa forst holdende Landsthing tilholde Vedkom-

mende: denne Sag, saa vidt mueligi er, al iværksætte.

Vi forblive &c. Rentekammeret den 30. April '1761.

1762.

15. Januar. Reskript til Stiftbefalingsmand Rantzau, ang.

Revisionen af den islandske Lov. Clu istiansborg

den 15. Januar 1762. — Norske Tegn. XXXVII, 7*-8-

Frederik den Femte &c. V, S. G. T. Eftersom

John Olavson, Vice-Laugmand for Synden og Osten paa

Vort Land Island, som Vi allern. have befalet al paa-

tage sig de islandske Loves Revision, og til sammes

Forbedring et Udkast at forfalle, med videre, for Os

Étllerund. haver andraget, at der ikkun endeel Ai'likler

af de til sine Tider Amtmanden, saavel som Landfogden

paa bemeldte Island, samt Biskopperne udi Skalholt og

Holum Stifter allern. meddeelle Instruxer, ere Publico

bekjendtgjorte ; hvorfore han derhos allerund. haver

begjert, at bem*' lustructioner maatte ham in extenso,

og i authentique Form udstedde, af Vedkommende

meddeles, for deraf at uddrage og udi den nye under

') Rentek. Skr. 20. Marts 1762.
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Revision værende islandske Lov at indleninie Alt, hvis 4762.
h _

der i Henseeride (il bemeldte Vore Beijcnlercs Officialia ^^j^-'^^^j^^

og Embeders Forretninger maatte eragtes at kunne finde-

Sled; saa er, efter den fra dig herover indhenlede al-

lerund. Erklæring, hermed Vores allern. Villie og Be-

**aling, at du tilkjendegiver saavel Amtmanden, som

Biskopperne og Landfogden paa meerbemeldte Island,

at de haver at meddele forbem*^ Vice-Laugmand John

Olavsson rigtige verificerede Gjenparter af de dem
meddelte Instruclioner, for sig deraf ved den islandske

Lovs Revision at kunne betjene. Derefter du dig al-

lerund, haver at relte. Befalendes &c. Christiansborg

Slot den 15. Januarii 1762.

Kongelig Resolution ang. Indretning af et Spil 9. Febr.

til at trække Baade paa Land paa Vestmannoerne.

Christiansborg 9. Februar 1762. — iForesiilL29.

Januar bemærker Rontek., at Amtmand Magnus Gislason havde

indberettet, at de paa Vestmannoerne brut;eli,L;e, især de Kon-
gen tilhorende, Fiskebaade vare storre end de sædvanlige andre

Stæder, hvorfor ban foreslog, at en Havn maatte blive indrettet

der, for at Baadene kunde ligge sikkre og ikke behove at

trækkes paa Land. Anmodet af Rentek. om, at indsende

Overslag over Bekostningerne herved, sendte ban et Forslag

fra «en udi Fiskeriet kyndig Person«, som gik ud paa, at «en

udi Havnevæsenet erfaren Mand maatte oversendes, for der at

indrette saadan en Havn, ved at udgrave Sanden og sprænge
de derudi værende Klipper, samt paa visse beskrevne Distan-

.

cer at sætte tvende Gjerder«, «det ene 6 Alen hoit, 9 Alen
*y*^ og 60 Alen lang«. Overslag over Bekostningen fulgte
Ikke, og Amim. meente at derpaa var der ikke at see, da en
saadan Indretning vilde trække mange dygtige Soefolk fra

Fastlandet til det paa 0erne faldende »allerbedste Fiskerie».

Derunod meente Hof- Agent Ryberg, at saadan en Havn ikke
kunde indretles der til nogen Nytte, ..formedelst Grundens Be-
skaffenhed, og den der værende Ebbe og Flod — men om det
endog var gjorligt, vilde dertil ei alene niedgaae anseelig Be-
kostning, men endog loraarsage, at ingen Skipper, som kjendte
dens Beskaffenhed

, lod sig fragte til at beseile Oen han
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proponerer derfor at Jade gjore 5 Stkr. Spil med Tougværk,

samt sende 2 Tyller 18 Al. Træer, og Bogebrænde til Lonner,

som alt vilde koste 614 Rd. 1 Uh., foruden den aarlige Ved-

ligeholdelse. Ved dette meente han Bandene kunde vindes op,

ligesom for. Kammeret ^^seer ikke heller, at den foreslagne

Havn var til nojren Nytte at indrette, men befrygteligen til

mere Skade for Handelen," hvorfor det foreslaaer Indrettelsen

af et af de af Ryberg foreslaaede Spil, som efter Overslaget

skulde koste 122 Rd. 5 Rlk. — Rentek. Korske Relat. og

Resol. Prot. 43, Nr. 15. -

Vi finde eiler Omstændighederne aliern. ikke Ijen

Jig, saadan Havn ved Vcslmannoe under Island al lade

indrette
j men for desto bedre al conservere Indbyg-

gernes Baade, og opmuntre dem til herefter desto mere at

sOge Fiskeriet, ville Vi allern. for dem lade bekoste et

af de proponerede Spil, hvortil 122 Rd. 80 Sk. af Vo-
r

res Cassa kan godlgjores, og sanime derefter med del

udi indeværende Aar lil Oen ofgaaende Skib oversen-

des, hvorimod vedkommende Almue, dersom de ved

denne Machine finde den intenderede Nytte, selv have

af holde samme ved lige, saa og, om de flere niaatle

/ behcive, sig dermed for egen Regning at forsjune. Chri-

stiansborg Slol den 9. Februar 1762.

0. Marts. KoDgclig ResolutioD ang. Lov - Revisionens

Fremme. Christiansborg 9. Marts 1762. —
1 Forestin. 12 Febr. beretter Rentekammeret, at Geheimeraad

og Over-Sekretair Holstein havde indsendt Vicelaugmand Jon

Olafssons Ansoi^ning om, at vorde forsynet med et Exenjplar

af alle siden Lovenes Publikation udkomne kongl. p-orordnin-

ger, til Brug" ved Udavheidelsen af den nye islandske Lov; til-

lige havde Holstein indsendt en anden Ansogning fra Bjarne

Haldorsson, om 100 Rds. Belonning for at gaae Laugmanden

tilhaande ved delte Arheide. Fremdeles indsendte Holstein

Stiftamtm. Rantzaus Erklæring om hemeldte Andragender: at

det af Laugmanden anso^te var ham hoist nodvendig, „i Sær-

deleshed for analogiam juris'*, hvorfor han indstiller, at det

vorder indkjobt for kongelig Regning og efter Afbenyttelsen le-

veret lil Landfogden som bestandigt Inventarium; med Hensyn

ti! B, Haldorsson foreslaaer han ligeledes det i Resol. anforte.



Kgl. Resol. ang. Lovrevisionen. 448

Rentek. bemærker, at Jon Olafss. er befalet til denne Lovrevision

gjennem Cancelliet, og havde efter Holsteins Forslag ved Resol.
"

18. Marts {rett. 16. Mai) 1760 faaet aarlig 200 Rd. paa en

ubostenit Tid. Kammeret mener derfor, at det er Anledning

til at tilslaae B. Maldorsson en Godtgjorelse, samt at foranstalte

et Rxemplar af Forordningerne indkjobl til deres Brug, Jivilke

omtrent kan koste 30 Rd." - Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 43, Nr. 22.

Vi accordcre allern. \] at et Exemplar af alle si-

den Lovenes Publication iidgangne Forordninger maae

for Vores Regninc indkjobeSj og Vice-Laugmand Joen

Olafsen leveres, til Brug ved den ham allern. befalede

Forretning om en ny islandsk Lov at forfatte, dog al

han efter dets Brug igjen afleverer samme til Landfog- .

den, hvor det som et bestandig Inventarium ved Tje-

nesten forbliver, og 2) at Sysselmand Bjarne Haldorsen,

som gaaer Laugmanden i denne Forretning (ilhaande,

maa derfor godtgjores aarlig 100 Rd., dog ikkun i 4

Aar, fra den Tid han vjrkelig dermed har gjort Begyn-

delse, iraod at han
, saafrem! Forretningen længere

skulde vare, fremdeles derved uden videre Belonning

gaaer lil haande. Christiansborg Slot d. 9. Martii 1762.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus 20. Mans

Gislason, ang. Have-Anlseg i Island, Khavn 20.

Marts 1762. — Rentek. Isl. og Færo. Copieb. Litr. N,

Nr. 823.

Af Herr Amtmands Skrivelse under 22. Septembr.
a- p. have vi erfaret, at Laugmænd, Sysselmænd, Præ-
sier og de meesl formuende Bdnder, efter vores Skri-

velse af 30. April s. A., ved Landsthinget er bleven lil-

lioidt: saavidl muligt er al anlægge Kaal- og Urte-Hau-

ger ved deres Gaarder, samt at Herr Amtmand eragter

det tjenligere, at den Mulkt, som de sig dermed visende

forsommelige blev at ansee med, heller betales med
Penge end Fisk. Da nu ved Hof-Agent Ryberg under
D. D. er bleven foranstaltet, at det forncidne Fro dette
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1762. Aar til alle Havnene vordor udsendt, saa ville Herr

Amtmand Sliat ved Landsthineet til Alles Eflerretnine;

bekjendlpjbre. samt tillige erindre Enhver, som dertil

have Evne. slige Hauger uden Ophold at anlægge, da

de, som herudi vise sig forsommeligc, og efter tvende

Aars Forlob samme ei have anlagt, efter belindende

Omstændigheder mulkteres med 1. 2 å 3 Vælter Fisk

det forste Aar, og sideo dobbelt aarlig, indtil samme

af dennem ere bleven anlagde, hvilken Mulkt til Tugt-

huset erlægges, enten udi Fisk eller Penge, ligesom

Enhver det maaite forlange. lovrigt paalvivles ikke, at

Herr Amtmand jo hermed haver al muelig Indseende,

og herom hos Vedkommende foier den forniidne An-

stalt, samt til os indberetter hvorledes dermed aarlig

avanceres. Vi forblive &c. Rentekammeret den -20.

Martii -1762.

2. April. Reskript lil Stiftbefalingsmand Grev Rantzau,

ang. Fritagelse for Leiermaalsbiider i Tilfælde af

Ægteskab. Christiansborg fSIot deii 2. April

1762. — Publiceret paa Allliinget 1765, og trykt i Al-

thingsb. s. A. Nr. xix. Uddr. i Ussings Hoved-Register til den

Fogtmanske Reskriptsamiing, s. u. Island. Norske Tegn.

XXXVII, 39.
'

Frederik den Femte åc. V. S. G. T, Ved Memo-

rial til Os af 17. Septembr. a. p. haver Sigurdur Og-

mundsen af Skeggesl(5dum paa Vorl Land Island aller-

und. andraget, at da han ilolge Vores allern, meddelte

Bevilling har ægtet Gndridor Runnnlfsdatter, som skol

være ham i andet Led beslægtet, men hun 12 Uger

efter deres Bryllup skal være kommen i Barselseng,

saa har Sysselmanden deifor krævet Boder af dem,

efter den saa kaldede Store-Dom, hvilke Bcider de

ikke, formedelst Fattigdom, skal kunne betale uden

, deres Skade. Thi give Vi dig hermed lilkjende, at

som de have ægtet hinanden for end hun har fodt
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Barn til Verden, saa kan ovenmeldle Boder efter Store- 176^.

Dommen ikke i dette Tilfælde have Sted, men de

bor for Bildernes Betaling være befriet. Derefter du

dig allerund. kan vide al rette, og Vedkommende Sligt

lil Efterretning at lilkjcndegive. Befalendes &c. Chri-

stiansborg Slot den ± April 1762.

Kongelig Resolution ang. Ansættelse af en 3. ivjai.

Inspecteur ved Fiskeriet i Island, Fredensborg

3. Mai 1762. — I Rentekammerets Forestill. 23- April

berettes, at Hof - Agent Ryberg havde foreslaaet, at en af de

paa Island In rende Kjobmænd maatte ansættes som Inspecteur

over Fislieriet der i Landet, „som han anforte at af Indbyggerne'

lidet eller intet blev lagt Fliid paa, til Tab udi Negotien

Kammeret anmodede ham om nærmere Forslag, og han yttrede

da, at „ifald nogen foronskende Forbedring udi Fiskerierne

skulde kunne opnaaes" maatte Kjohmanden paa Budenstad og
Stappen, jqiian Haagen, sættes som Inspecteur med 300 Rd.
aarlig Gage for det forste, samt fri Reiseomkostninger, naar
han reisle i Landet „for at undersoge Fiskeriet og I-andvæse-
nets Beskaffenhed," desuden foreslog han: .,1) At Oplands-
folkene maatte forbydes at kjdbe eller tilbylte sig Fisk og
Tran hos Sdstædernes Beboere, og befales i dets Sted selv at
«ske'. 2) At Sysselmændene, tilligemed Repstjorerne og nogle
af de bedste Bonder udi ethvert Syssel, maatte ei alene befales,
straxen efter Skibenes Ankomst til Landet udi indeværende
Aar, men endog herefter om Foraaret, saasnart Værtiden er
iorbi, noieat undersoge Fiskeriets Beskaffenhed, og med
den storste Accuratesse paa Mandtalsthingene antegne samme
udi de herfra til den Ende dennem tilsendende, og af hannem
J'ubriqueviis indrettende trykte Tabeller, saa at de dem ende-
»»Seu kunde bekræfte, sanu naar Kjobmændene til Landet an-
^ommer, da at levere samme Tabeller til dennem, som igjen
ler kunde aflevere dem til bemeldte Inspecteur ved Fiskerierne.
3) At Præsterne ligeledes maatte beordres, udi de dennem til-
sendende Tabeller bver 3. eller 4. Aar at antegne udi trende
Mænds Overværelse

i ethvert Sogn, hvor mange Communican-
er der i Sognet af begge Kjon beGndes, og især de saa kal-

O Rentek. Skriv. 31. Mai 1763.

1
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dede Lose- eller Fri-Mænd, for dermed at forholdes paa lis^e

3. Mai. Maade som i Slutningen af foregaaende Post er nieldet, uaar

'
'

'^^^—enhver Tabel af Præsten og de trende Mænd ere underskrevne.

Og 4) skulde Syssehnændene ved Skibenes Ankomst udi dette

Aar straxen erkyndige sig : om Sostædernes Beboere ere med
Folk til anstundende J763 Aars Værtid forsynede, og i Man-

gel deraf, da paa fovslkommende Landslhing lilkjendegive de

Manglende, saavel til Indbyggernes som de E. M. tillidrende

Invenlarii-Baade, for Amtmanden, som kunde foranstalte, at

af andre bekvemme Sysseler bleve afgivne de fornodne lAlænd

til Baadenes Besætning, under Straf for hver, som ikke modte,

eller handlede imod anforte I**" Post, at bode til vedkommendé

Sysselmand 48 Fiske, og ligesaa ineget til Sognets Fattige;

og paa det at Oplandsfolkene ikke skulde have Aarsag at und-

skylde dem, formedelst Veienes Besværligbeder paa nogle faa

Steder at reise, for derved som hidtil at undslaae sig for Fi-

skeriet, saa formener han, at Sysselmændene kunde omstæn-

deligen indberette, hvorledes det bekvemmeligst var at afhjælpe".

Heniek. mener, at disse Forslag (^ei alene vilde blive til E. M*'

Interesses Befordring;", da Handelen fortes for kongel. Hegning,

„men endog til Indbyggernes Conservation og Fordeel, om Fi-

skeriet paa en bedre og flittigere Maade blev sdgt af Indbyg-

gerne, end hidtil skeet er", og erklærer, ikke at kunne have

noget imod Uyhergs Forslag at erindre. Det indstiller derfor:

DAtHaagen maa blive antaget til Inspecteur over Fiskerierne

i Island. 2) At Amtmanden beordres ^^at foranstalte for det

fdrste de udi berorte 4 Poster proponerede Anstalter til Fiske-

riets Befordring og Istandsættelse". — Reulek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 43, Nr. 50.

Vi approbere allern. Agent Rybergs indbeiTieldlø

Forslag til Fiskeriets Forbedring og Opkomst udi Island,

og kan den foreslagne Kjiibniand Haagen til Inspecteur

ved Fiskeriet antages, med 300 Rd. aarlig Gage, for-

uden fri Reise-Omkostninger, naar han udi denne For-

retning maatte reise omkcing i Landet, ligesom og Arnl-

manden fra Kammeret beordres at fciie, samt alvorlig

al holde over, de efter Forslaget fornodne Anstalter

medvidere, til. Fiskeriets Opkomst; og have Vi den for

bemeldte Kjobmand Haagen, som Inspecteui-, opsatte

r
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Reslalling allern. underskrevet. Fredensborg Slot den 1762.

3. Maji 1762 ^
3, ^jai^

Kongelig Resolution ang. ffledicinalvæsenet, lo. Mai.

Fj-edensborg 10. Mai 1762. - i Forestill. 30. April

bemærker Rentekammeret, at Landphysicus Bjarne Paulsson

havde, i Anledning af, at det var ham paalagt i hans Instruct. 4**

Post, at oplære 4 bekvemme Personer i Anatomie, Chirurgie,

Botanik, Materia medica og arte obstetricandi, indsendt et

vidtloftigt forslag om ^^Fjerdingschirurgorum Antagelse", bvad

dem kunde tillæi^ges i 2-4 Læreaar, samt hvorledes de som

Distriktschirurger skulde lonnes, Amtm. Magnus Gislason

foreslog, at disse Elever i Læretiden maa faae en Discipels Al-

misse fra hver Bispestol,. Degnekostpenge t'ra Skrede Kloster,

samt Eleemosynarii Kost fra Skalholts Bispestol, tilsammen

aarlig for 4 Personer i det mindste 64 Kd., som kunde beta-

les Physicus, for deres Underviisning og Ophold, men til

Klæders og Bdgers Anskaffelse foreslaaes 10 Rd. til liver af

Kongens Cassa, ^.eftersom det ikke er mueligt at erholde an-

dre Personer til detslige Poster uden ganske Fattige, som imid-

lertid de blive informerede ikke kan fortjene sig noget". — .

Stiftamtmand Rantzau og Kammeret fandt Intet derimod at

erindre, J Henseende til den Nytte, Landet i Tiden kunde
vente af disse Chirurgis", ^og indstiller det derfor lii at bevil-

ges. — „Derforuden androg iblandt andet Videnskabernes So-

cietet, nt Landphysicus, som for sine Keiser, Curer og Medi-

camenter nyder Intet, endog af de faae formuende Indvaanere
i Landet, uden Vare, maatte: 1) nyde fri Transport paa saa-

mange Vare, som kunde belobe sig til 150 å 200 Rd., for der-
for i Khavn at tilhandle sig det JJehovende af Boger, Instru-
menter, Medicamenter og detslige, til at sætte sig istand til at
^rrette sit Landphysici Embede med desto storre Nytte for
andetoi; indvaanerne; og 2) at den til Landet sendte Jordemo-
er maatte forundes GO Rd. aarlig Lon, efterdi hun uden saa-
aan Assistence ikke kan eller vil blive der længere, saa det er

') Denne kgl. Resol. samt 'de 4 derved bifaldte Forslags-

Punkter ere connnunicerede Anjlmanden, Stiltamtmanden,.
Landlogden og samtlige Sysselmænd, ved Rentekammerets
Skrivelser 11. Mai 1762, Isl. og Færo. Gopieb. Lilr. N,
Nr. 911—933.
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1762. at befrygte, om hun, som efter Facultatis medicæ Bereminp

*"10. -Mc'ii. ganske habil udi sit Metier, i Mangel deraf skulde forlade

-—"^^-'^^ 'Landet, og denne til mange Livs Conservation nyttige Indret-

ning derved gaae under". Kammeret bemærker, at den be-

gjerle frie Udforsel af Vare ^^kunde vel være betænkelig", da

ingen nod et saadant Privilegium, med Undtagelse af de ved

Universitetet Studerende (Resol. 8. April 17G0), men i Hen-

seende til, at Landphysicus var forpligtet til at forsyne de Fat-

tige, hvoraf der vare mange i Landet, med fri Medieamenter, at

de Formuende betalte mest i Vare, og at det derfor uden saa-

dan Tilladelse kunde falde ham .vanskeligt at forsyne sig fra

Danmark, meenle Kammeret, at han kunde tillades fragtfri

Udforsel til Danmark af alleslags Varer for 150 Rd. efter

Landtaxten, med Undtagelse af Tran, J Henseende lil dens

ringe Priis i Island og derimod hoie Eriis her", hvorfor han kun

skulde have Tilladelse at fcire 5—6 Tonder af denne Varesort.

Dog alt dette med Vilkaar, at leveres i Khavn i Handelen, mod

Betaling til den han ordinerer at indkjobe „Medieamenter og

andet, til Brug i sit Embede". Med Hensyn til Jordemoderens

foreslaaede Lon henstilles Forslaget, „i Henseende til den Nytte

hendes Tjeneste kan medbringe, og det gode Vidnesbyrd hun

af Facultate Medica er givet", dog under Betingelse: at hun

gratis betjener de Fattige og adlyder Landphysicus. — Kentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 43, Nr, 55.

Vi accordere allern. : i ) at de af Landphysico

Paulsen, ifølge hans Instructions 4*" Post lil Underviis-

ning udi Anatomien, Ghirurgien og Botaniquen, rn. v.,

^»ntagne 4 Pei'soner, nyde, saalænge de hos hanneni

saadan Underviisning behove, aarhg af Vores Gassa

hver 10 Rd. til Iljelp til Klæders og Bogers Anskaffelse,

^ samt en Discipels Almisse af hver Bispestol, og Degne-

Kostpenge af Skrede Klosters Sogn, imod at ingen

Degn der holdes, saa og Eleemosynai'ii Kost eller Al-

misse af Skalholis Bispestol, som til bemeldte Land-

V physico for hans Umage og deres Undcrholding betales.

"2) At samme Landphysicus aarlig der fra Landet fragt*

fri maa lade hidfore af Landets Vare for 150 Rd. efter

Landtaxten, dog derunder af Tran ei mere end 5 å 6

Tender i det Hoieste, med Vilkaar: at samtlig Vårene

léveres udi Handelen, og den derfor udkommende
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Summa derfra betales til den, som han paa sine Vegne 1762.

her ordonnerer til at indkjobe hvad Medicamenter med
^JJ"^^^

videre han til Brug i sit Embede beliiiver, samt at han

derimod betjener de fattige Syge i Landet, og forsjuner

dem med behovende Medicamenter, alt uden Betaling;

og 3) at den til Landet oversendte Jordemoder forun-

des fra dette Aars Begyndelse 60 Rd. aarlig, saalænge

hun der forbliver, hvorimod hun ligeledes betjener de

Fattige gratis, samt holder sig. hvis hende af Landphy-

sicus udi hendes Metier befales, efterretlig. Fredensborg

Slot den 10. Maji 1762^

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus 25. Mai.

Gislason, ang Præmier for Baadebygning. Khavn
25, Mai 1762. - Rentek. Isl. og Fær^i. Copieb. Litr. N, .

Nr, 972, '

t-

Ba vi ere blevne underrettede, at nogle af de fa-

rende Kjobniænd til Indbyggerne, ifølge af den kongl.

aJlern. Resol. dat. 5. Februarii 1760, har betalt Præuiier

af alle de afvigte Aar bygte nye Baade, nogle derimod
har nægtet samme at betale, siden deslige Baade el

ere blevne bygto efter de til Landet oversendte Model-
ler; saa, siden det er lians Maj*' allern. Hensigt med
disse Præmiers Betaling og de til Landet udsendte
Modeller, at Indbyggerne deraf maatte encourageres til

at bygge deres Baade slbrre og bedre, samt soge Fi-

skeriet rnero end forhen, have vi, for at see regieret
disse Præmiers UdbetaHng paa een Maade over hele
Landet, under D. D. tilskrevet Bof-Ågenl Ryberg, al til-

iiolde Kj5bmændene overalt herved at iag'.lage, al in-

gen Præmier udbetales til Andre end dem, som bygge

^) Denne Resol. er oominuniceret Videnskabernes Selskab,

Stiftbeialingsmanden og-Aailnianden, Landpitysicus, samt
Landfogden, ved Rentek. Skrivelser lo- Mai 17G2, Isl. og
Færo. Copieb. Litr. N, Nr. 947-951.
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deslige Baade af forsvarlig Godhed og saavidt mueligt

efter de oversendte Modeller: for Synden af Eeg, og

for Vesten, Norden og Osten af halv Fyr og halv Eeg,

samt ommeldte Præmier, saavel af de Baade afvigte

Aar ere bygte og Vedkommende ei endnu godtgjorle,

som og af de Baade herefter bygges, ei anderledes al

udbelale, end for saadan en forsvarlig nybygt Baad af

Sierrelse 6 Ring*: 4 Rd., 8 Ring: 6 Rd.. samt 10 og

4 2- Ringe: 8 Rd., hvorhos tillige er foranstaltet, atKjSb-

manden .lorgen Thoager de af ham til Indbyggerne udi

Havnefjords District afvigte Aar for Ui- to-Ringe Baade

urettelig udbetalte 4 Rd. a Stykkel, samt for een fire-

Ring formeget 2 Rd., tilsammen 58 Rd., igjen hos Ved

kommende paafordrer (ilbage betalt. Thi ville Herr

Amtmand ommeldte herom fciiede Anstfilt ved delle

indeværende Aars Althing samtlig Sysselmændene til-

kjendegive, og derhos tilholde dem: samme for Almuen,

enhver i sit Districtj ufortovet al bekjendtgjore. Vi

forblive &.0-. Rentekammeret den "2^. Maji 1762.

23. septbr. Forordning ang. et Extra-Paabud i Norge.

Fredensborg 23. Septbr. 1762 ^ — Denne For. er

ikke publiceret i Island/ meh doi^ kommen der til Anven-

delse ifolge kongelige Resolutioner og collegiiile Foranstalt-

ninger; Skatten kom kun til at paahvile en vis Classe Embeds-

mænd. — Rentek. Norske Exped. Prot. T, 483— 4bB; Qvart-

Forr. for 1762, S. 72—77; Rubrum bos Scbou IV, 701 Cssi.

S. 697-701 findes udforligt Udlog af den, iovrigt i Redak-

tionen meget forskjellige, For. om Exlra-Paabud i Danmark

af s. DO-

Vi Frederik den Femte &c, G. A. V., hvorledes Vi,

til Vore Rigers og Landes Sikkerhed, og for at beskytte

'} ber menes nalurligviis . Sexæring, difæring, o. s. v.

*) Rentek. Skriv. s. D. til Hof- Agent Ryberg om samme

Gjenstand, Copieb. sst i\r. 973.

For. 7. Februiir 17G4; kgl. Resol. 12. Juli 1765; For. 14.

Mai 176B.

:
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Vore kjære og Iroe Uadersaalior, have paa Vores Krigs- 1762.

magts Udrustning og Forstærkning, baade til Lands og 23. Septbr.

Vands, saavel som andre for Staten uomgjængelig erfor-
" '

drende Nodvendigheder, alierede i nogle Aar efter liin-

anden, maattet anvende saa anseelige Omkostninger,
al de sædvanlige Indkomster,- til samme at afholde, ikke
nær have været tilstrækkelige; desaarsag Vi og ikke
have kunnet undgaae, dertil klækkelige Summer u'4i

Vores Cassa, imod Rente, at oplage, som Vi nu, ved
nærværende roligere Tider og Omstændigheder, af lands-
faderlig Omhu og uafladelig Iver for det almindelige
Bedste, alvorligen have besluttet, for at spare de deraf
aarligen betalende Renter, efterhaanden igjen at afdrage.
Og ihvorvel Vi derhos, efter Vores sædvanlige Mildhed
og uophiirlige Kjærlighed og Naade fnr bemeldte Vore
kjære og troe Undersaalter, intet heller havde cinsket,

end fremdeles, som hidindtil, dennem for extraordinaire
Paalæg at forskaane

: saa have Vi dog ikke kunnet for-
bigaae, til Erstatning og Afdrag af anfBrte til deres
egen Velstand anvendte Penge, at paabyde efierskrevne,
som den, efter noie Overlæg af Os, af Kjærlighed til

meerbemeldte Vore Undersaatler, lettest og taaleligst
eragtede Extra-Skat; ligesom Vi og, for at naae Vores
herunder til det almindelige Bedste hensigtende Oie-
mærke, allern. hermed alvorligen byde og befale, alligesom
udi Vort Rige Danmark, samt Vore Hertugdomme og Grev-
skaber, ved Vores å parte Forordninger er udskreven,
skal og udi Vort Rige Norge folgende, paa derhos fore-
skrevne Maade, indtil videre, udredes, nemlig:

bkal Alle og Enhver, i Kjobstæderne og paa
Landet, være «lo .>p „ ,,.

eller O .

^ ^^'^^''8 eller verdslig Stand, af Mand-
er (vvuidekj(3n, lugen undtagen, som allerede haver

opnaael deres fulde tolvte Aars Alder, uden Forskjel,
og uden Hensigt til nogen Slags Omstændigheder, maa-
nedhg betale otte Skilling Danske i Kjobstæderne; men
paa Landet, hvor Districterne ere vidllOftige, erlægges
den samme Afgift quartaliter, eller saa ofte de alminde-

29*
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1762. ligo Thing holdes, 8 Skilling for hver Person, maaned-

23. Septbr. lig beregnet, og bliver herfra Ingen, i hvad Tilstand og

Omstændigheder de end maalle befindes, at undlage,

med mindre de endnu ikke have fyldt deres tolvte Aar.

— 2) Skal disse 8 Skilling i Kjobslæderne ved næst-

anstundende Oktober Maaneds Udgang for forste Gang,

og siden for November medio samme Maaned, og De-

cember ligeledes medio den Maaned indeværende Aar,

men derefter hvergang den fdrsic Dag i hver Maaned

forud erlægges, og saaledes dermed fremdeles fortfares,

indtil Vores nærmere allern. Anordning. Paa Landet

bliver denne Skat ligeledes for næstanslundendc Okto-

ber Maaned og saa fremdeles paa den iH"*' Post om-

meldte Mande al beregne. Og ligesom 3) enhver Hus-

fader eller Hosbond skal være ansvarlig til, at denne

Skal for hans Kone og hos sig havende Born, hans

Tjenestelyende og Husfolk rigtig indkommer. Saa er

og enhver Kjcibstæd, enhver Proprietair og Alle, som

Jordegods eier , eller med Jordegods beneficeret eré,

, hvorunder tillige forstaaes Kirker, Skoler og Hospitaler

&c., ja ethvert Sogn isa^*: skyldig al indeslaae for denne

Skats rigtige Betaling til rette Tid af den hele Kjdbsted,

det hele Gods og det ganske Sogn, ligesom alle .Berg-

værks-Proprielairei" 'og Interessenter blive ansvarlig for

hvad deres Betjentere, Arbeids- og Værkes- Folk bcir

betale; dog er enhver Person, det være sig Tjeneste

tyende eller andre, selv forbunden denne Skat at be-

tale. Saa skal for. det 4) Magistraten og Byfogderne i

Kjbbstæderne, ved Rodemesterne, nogle af de 16 Mænd,

eller andre Borgere, Huus fra Huus lade efterspcirge

og underscige, hvor mange Personer af '12 Aars Alder

og derover sig i ethvert Huus befinde, da enhver Hus-

fader eller Hosbond, paa en ham dertil forelagt Formu-

lar, Antallet af de i Huset hos sig havende Personer,

med Forklaring: om det er Koner, Born, Tjenestefolk

eller andre, selv antegner, eller antegne lader. Skulde

derved Nogen forsætUg blive dulgt eller forbigaael at
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antegnes, skal for enhver urigtig Angivelse, uden Efter- 1762.

giveisc eller Moderation, betales ti Rigsdaler Boder, og 23. Septbr.

Skatten desuden dog for de fordulgte Personer at er-

lægges. Imidlertid haver Magistraterne af de til den-

nem indleverede Angivelser et fuldstændig, af denneni

paa Eed og Samvittighed efterseel og approberet Skatte-

Register at forfatte, og dernæst om Skattons Bcliib

uopholdelig Vores Rentekammer den fornddne Efterret-

niog meddele. — 5) Paa Landet skal derimod enhver

Sognepræst med Medhjelpcrc, Rodemeslere og Lehns-

mænd uopholdelig sogneviis forfatte ,og Fogden tilstille,

et rigtig Mandtal over alle de Mennesker, som findes i

deres Sogner, der ere over l2Aar gamle, uanseet alle

déres ovrige Omstændigheder; og haver Fogderne af

disse specielle Sogne -Mandtaller et Hoved -Mandtal for

deres hele Fogderie strax at forfærdige og Amtmanden
til Attestation at overuive, hvorefter Beldbet, efter disse

approberede Mandtiiller. Vores Rentekammer indbaret-

tes. — 6) De, som ere saa uformuende og fattige, at

de ikke kan tilveiobringe Skatten, skal dog derfor ikke

i Mandtallerne forbigaaes, men meget mere udtrykkehg,

under Forklaring om deres Tilstand og bekjendte Fallig-

dom, deri anfores, paa det al udi Beldbet efter Mand-
tallerne ikke nogen Afgang, som noget Vi ved en saa

moderate Skat overalt ikke kunne tillade, deraf maatte

entstaae, saasom Vi allern. ville, at enhver Kjdbsted og

ethvert Sogn det Manglende for dem, der befindes saa

^'^t^tige, at de Intet kan erlægge, skal tilveiebringe og
betale. Til hvilken Ende vedkommende Magistrater og

^yfogder i Stederne, samt Fogderne paa Landet, den i

t^tbvert Steds Mandtal om de Fattige gjorte Forklaring

skulle undersdge, og Beldbet for de virkelige Arme paa
de mere Formuende i enhver Kjdbsted og Sogn efter

Mandtal ropartere, og naar deres Hoved-Mandtal med
denne Forklaring qg Repartition saaledes er indrettet^

sendes samme paa forommeldte Maade til Approbation!
I denne Henseende viUe Vi ikke heller, som forhen ved
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•4762. exiraordinaire Skaller skeel er, paabyde, hvad af dem
^ 23. Septbr. i Rangen, og Vore Betjentere, formuende KjObmænd og

andre, efter visse Glosser haver været udskreven, efter-

som de liHige, som anf5rt er, blive forbundne, for de
'

Uformuendes Skn( n( indeslaae og svare. Dog hvor en

Proprielair, som besidder een eller flere completfe

Sædegaarde, befindes udi Kjiibstederne, svare samme

ikkun Skatten for sig og hos sig havende Familie, Tje-

neste- og andre Folk, men tager ingen Deel udi hvad

Stedets Indbyggere for de Uformuende paalignes, saa-

som han, efter foregaaendo 3**" Post, staaer til Ansvar

for hvad af hans Jordegods bliver at udrede. — Da

og for det 7) Mandtallerne ved Dodsfald, Forandring

af Vaaning, det tolvte Aars Opnaaelse, en bestandig

Af- og Tilgang er underkast: saa skal de, som detpaa-

ligger Mandtallerne at forfærdige, maanedlig noie er-

kyndige sig om dc forefaldne Af- og Tilgange, og For-

andringerne imod enhverMaaneds Slutning vedkommende

Oppebbrsels-Beljenle behbrig tilkjendegive, paa det at

ved hver Maaneds Begyndelse Oppeborselen derefter

kan forandres. — 8) Naar Mandtallerne af vedkommende

Stift- og Amtmænd ere approberede, bliver Oppebor-

selen af denne Skat forrettet i Kjbbslederne af Magi-

straten, eller visse af de med Stiftamtmandens Samlykke

dertil udnævnte vederhæftige Borgermænd , soni for

Skattens Erlæggelse i særdeles dertil paa slet Papir

indrettede Qvitterings-Boger qvitterer Enhver, og maa-

nedlig, i de sondenfjeldske Kjobsteder, leverer i Vores

Zahl-Cassa i Christiania de af denne Contribution ind-

komne Penge, og det i samme Myntsorter, som de ere

imodtagne, men i de nordenfjeldske til vedkommende

Sliftaintstuer i Bergen eller Trundhjem. Paa Landet der-

imod skeer Oppebcirselen af Vore Fogder, som Belobet

heraf i deres Extracter og alierund. Begnskaber til Indtægt

. beregner, og Vedkommende for denne Skals Erlæggelse

i en a parte dertil paa slet Papir indrettet og af Amt-

manden authoriseret Bog qvitterer, uden derfor at
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luaatte, under Generalfiscalens Tiltale og anden haard 1762.

Straf, fordre eller tage Noget af Nogen,' under Navn
^^'^^''septbr

Skriver-Penge, eller anden Douceur. — Og 9) Vores

Mililair-Elat til Vands og til Lands skal udi Mandtallerne

aldeles forbigaaes, siden Vi ved Vores Land- og Soe-

Etats General- Commissariater det i saa Fald Fornodne

^ parte lader besttrge ;
dog ere de dimitterede Ober-

og Underofficiers. samide Gemene, herunder ikke tillige

at forslaae, men disse skulle udi Mandtallerne til Skat-

tens Betaling paa anforte Maade tillige anføres. Hvor-

efter de Vedkommende sig allerund. have at rette. Thi

byde og befale Vi hermed Alle og Enhver, som denne

Forordning under Vort Kammer -Segl tilskikket vorder,

at de den straxen, til Alles EHerretning, paa behdrige

Steder lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot

Fredensborg den "iSS. Seplembris Anno 1762.

Reskript til Stiflbefaliiigsniand Grev Ran- ^5. oiubr.

tzau, ang, Tugthusarbeide i Island, Fredens-

borg 15. Oktbr. 1762^ — Publiceret paa Allhinf^et

1763 og indfort i Althingsb. iVr. 2. - Norske Tegn. XXXVII,
128—1295 Fogtm. V. 2, 480—488. — General -Procureur

Stampes Betænkning 9. Aug. 1762 i Stampes Erklæringer III,

583-585.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Udi Memorial

til Os af 2i7.Februarii a. c. haver du allerund. forestillet,

at Laugmai^den paa Vort Land Island, Bjorn Marcussen,

har forespurgt sig: \) om ikke de Delinquenler, som
hidindtil for Losgængerie og andet lastefuldt Levnet ere

dcimte lil Tugthuset i Vores kongelig Residentsstad Kjo-

l^enhavn, skal herefter saavel for Hjem- som Laugthinget

d(5mmes lil det islandske Tugthus- Arbeide? — 3) om
de Laugthingsdomme, som over saadanne Tugthus-De-

linquenter blive afsagde, maa slrax exequeres, f(3r end

') Reskr. 9. IMarts 1775; Fundats for Tugthuset 3. Marts

1784.
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1762. derpaa indhentes Vores allern. Approbation? — 3) om
15. Olabr. de grove Delinquenter, som sædvanlig hidindtil ere

d()mte lil Fæstningsarbeide i Kjbbenhavn, skal herefter
E.

d{5mmes til det islandske Tugthus? — Ligeledes at Amt-

manden, Os elskelig Magnus Gislesen, har forespurgt

sig: i] om de af Tugthuslemmerno, som Icibe bort, skal,

naar de igjen attraperes, sluttes i Jern, og derudi paa

nogen Tid arbeide, til Skræk for de andre? — 2) om

de, som gjbre sig opsætsige, og ikke efter Tampen vil

forbedre sig, ikke ligeledes maa sluttes og arbeide i Jern?—
og 3) om der skal tages Dom over slige Folk, f(3rend de slut-

tes i Jern? — Thi give Vi dig hermed tilkjende, at Vi allern.

have funden for godt, al, hvad sig den fyrste af de afLaugm.

gjorte Forespbrgseler angaaer, da, som de Domme, der

lyder paa Tuglhus-Arbeide, gjerne nævner det nærmeste

Tugthus, saa forstaaer det sig selv, at naar Nogen i

Island d5mmes til Tugthus - Arbeide, det da maa være

at forstaae om det i Island værende Tugthus, og ikke

om noget andel. Ligeledes skal detslags Delinquenter,

som Laugmanden i det tredie Sporgsmaal melder om,

hidindtil at være domle til Fæstningsarbeide i Kjoben-

havn, hejefter dcimmes til Arbeide i Jern i det is-

landske Tugthus. — I Henseende til det andet Sporgs-

maal, om Laugthingsdommcnes Execution, da, naarNogen

er dSmt til at kagstryges og brændemærkes, maa Dom-

rtien, ifolge Vores forhen ergangne allern. Reskript, ikke

exequeres, forend Sagen forst med sine Omstændig-

heder lil Vores Danske Cancellie er indberettet; men, naar

Forseelsen skulde va?re af den Beskaffenhed, at de alene

bliver dSmie lil Tugthus-Arbeide, da, naar der er gaaet

Lauglhingsdoni i Sagen, kan samme uden videre Op-

hold exequeres, saafremt den Skyldige ikke forlanger

at appellere. — BetræfTende de af Amtmand Gislesen

gjorte Sporgsmaale, da skal saavel de af Tuglhuslem-

-merne, som lobe bort, naar de igjen attraperes, som

de der fremture i Opsætsighed, til Skræk for Andre,

uden videre foregaaende Dom, paa nogen Tid, kortere



ResKB. ANG. TUGTHITSARBEIDE. , 457

eller længere, efter OmstændigheHerne og deres Skj5n-

nende, som have Direclionen og Inspectionen over Tugt-

huset, sluttes og arbeide i Jern paa samme Maade, som

de, der udtrykkelig ere dOmte til at arbeide i Jern. —
Derefter du dig allerund. haver at rette, og Vcdkom-

iTiende Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalen

des &c. Fredensborg Slot den 45. Octobris 1762.

Kongelig Resolution ang. Douceurer af den^ ^^^'^'^

islandske Handel. Christiansborg 7. Decembr.

1762. — Ifolge Kongens mundtlige Resolution (Forestill.

3. Decbr.). — Uentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 43,

Nr. 139.

Yi have saaledes allern. bevilget, at af den islandske

og finniarkske Handel maa for indeværende Aar og

fremdeles aarlig forundes: 1) Enhver af Vore Depute-
'

rede for Financerne oe Tilforordnede udi Kammer-

Collegio udi islandske Vare, som nu ere hidkomne og

herefter aarlig, ligesom de hidkomme: tvende halve

Tander smaahuggen LammekjSd, Vs Tonde saltet Mid-

del-Torsk, 4 Lpd. Klipfisk og 4 Lpd. Stokfisk; og

2) Amtmanden udi Finmarken tilligemed Renteskriverne

for do Rergenhusiske og Trundhjemske. samt Islandske

Gontoirer, hver 40 Rd., og Fuldmægligerne udi bemeldte

tvende Contoirer, hver 20 Rd. Christiansborg Slot den

7. Decembris 1762.

r

^

Reskript til Biskopperne i Island, ang. Re- 3i. »ecbr.

Vision af Lovens anden Bog. Christiansborg 31.

Decembr. 1762. — Norske Tegn. XXXVII, 171»'-172;
.

Fogtm. V. 2, 507.

Frederik den Femte &c. V. G. T. Da John Olav-

,sSn, Vice-Laugmnnd for Synden og Osten paa Vort Land

Island, hvem Vi allern. have befalet at paatage sig de

islandske Loves Revision, for Os allerund. haver an-

^^^get, at den fors te Bog af deu nye islandske Lov
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1762. p<ia næslkommende 1763 Aars Laugthing bliver til nær-

31. Decbr. mere Revision af Vore civile Beljenlere der paa Landet

foretagen, og al den anden Bog af Loven dernæst

bliver forfærdiget, hvilken eragtes fornodent ligeledes

af nogle af Geislligheden, tilligemed dem af den verds-

lige Stand , at blive efterseel og censureret : saa er

hermed Vores allern. Villie og Befaling, at du, fillige

med tyende af de fornuftigste Provster i Skalholts

(Holum) Stift, hvilke du haver at udnævne, sammen-

træder med de verdslige Beljentere det forderligste, og

saasnarl Udkast til bemeldte anden Bog af Loven, an-

gaaende Religionen og Geislligheden, er bleven færdig,

og da dens Revision paa General-Laugthinget, ligesom

' de civrige Lovens Boger, uden Ophold foretager. Der-

efter du dig allerund. haver at rette. Befalendes &c.

Christiansborg Slot den 31. Decembris 1762'.

*

1763. Reskript til Biskopperne i Island, ang. Af-

t^t^. holdelse af en Taksigelsesfest. Christiaiisborg

8. April 1763. — Norshe Tegn. XXXVII, 212" -213.

Frederik den Femte &c. V. G. T. Da Vi allern.

have anordnet en almindelig Taksigelsesfest overalt i

Vore Riger og Lande at skal holdes den 28, Junii forst-

kommende, for at lakke Gud for den nu overalt i Eu-

ropa shittede onskelig Fred, og især for den Velgjerning,

at have naadelig sparet Vore Riger og Lande fra den

imellem andre Riger i saa mange Aar vedvarende for

dærvelige Krig og deraf folgende Onde, baade for Lande

og Folk; men Vi, i Henseende til, at saadan Vores

allern. Villie ikke saa belids paa Vort Land Island kan

blive bekjendlgjort, allern. have funden for godt, at

denne Taksigelsesfest skal holdes der paa Landet den

') s. D. Reskr. til Stiftbefalingsmand Greve af Rantzau,

hvorved Efterretning om ovenstaaende Ordre meddeles. —
Norske Tegn. sst. 172—1T3.
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2. Augusli udi indeværende Aar: saa tilskikke Vi dig 1763.

8. April.
herhos Exemplarer af de Texler^ med CoUecl, B(5n og

Psalnier, som Vi allern. have approberet at skal for-

klares og bruges forbem*" den 2. Augusli; — og er

tiHige Vores allern. Villie og Befaling, at du, udi det

dig allern. aubetroede Stift, lader Sligt ved Præsterne
af Prædikestolene Sondagen forher for Menighederne
kundgjcire, saa og erindrer dennem, alvorligen at for-

mane hver sin Menighed og opmuntre dem til, med
inderlig Taksigelse at love og prise Gud for. saadan

hans Velgjerning og naodige Varetægt over Vore Riger

^8 Lande. Derefter du dig allerund. haver at rette.

Befalendes &c. Christiansborg Slot d. 8. Aprihs 1763.

Kongelig Resolution ang. Anskaffelse af Ma- 9. Mai.

skiner til at trække Baade paa Land paa Vest-

mannoerne. Fredensborg 9. Mai 1763. — ifoige

Rentek. Forestill. 28. April havde Hofagent Ryberg anmeldt,
3t det i afvigte Aar for kongelig Regning anskaffede Spil paa

Vestmannoerne var befundet ..baade for bekosteligt for Ind-

byggerne, og umuelig at bringe an til at kunde opvinde alle

Bandene derved. Og da Skibstommermanden der paa Oen, ved

Raadforsel af nu afg. Kjobinand Dreyer, har opfunden en nn-
tlen Machine, hvorved herorte Baade med mindre Bekostning
*iunde rulles op paa Landet", indstillede Ryberg, at saadanne
to maalte ansKaffes for ialt 40 Rd., hvilke Agenten allerede

*»^>vde indkjobt. Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 44,
Kr. 47.

IndbemelcUe tvende Machiner eller Spil, til dermed
d^sto bedre at sælte paa Land de Os paa Vestmannoe -

""der Island tilhorende Inventarii- Baade, kan forfær-

^'Ses, og derfor godtgjores 40 Rd., imod at samme
tvende Spllj soni Inventarium, ved Baadene forbliver og

istandholdes. Fredensborg Slot den 9de Maji 1763.

Kongelig Resolution ang. islandske Slavers 9. Mai.

Oversendelse til Finmarken. Fredensborg 9. Mai
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1763. t763\ — Ifolge Kongens mundtlige Meddelelse til Kanimer-

^MaT P*"^sidenlen Geheiriieraad Alefeldt, at b islandske Qvindtsper-

soner af Korneliuset. og O Mandspersoner af Slaveriet niaalte

sendes til Finmarken, til Amtmand Hammers Disposition, for

at formere Befolluiingen. Reatek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 44, Nr. 48- .

F

Det er saaledes Vores allern. Villie, at iiidbemeidte

elleve islandske- Mands- os^ Qvindes-personer maa. naar

de selv dermed ere tilfreds og fornoiede, af Slaveriet

og Spindehuset udtages, og med d^ udi deune Sommer

til Finmarken afgaaende Skihe overfores til Landet, for

der af Amtmanden at distribueres paa de Steder, hvor

han til Landets Peuploring finder det fornoden, Fre-

densborg Slot den 9. Maji 1763.

10. Mai. Gavebrev og Fundats af Sysselmand Bjami

Halldorsson paa Gaarden MetJalheim til Fattige.

l>ingeyra Kloster 10. Mai 1763. -- Originalen er

nu ikke at finde, men Brevet er her aftrykt efter to Afskrifter,

den ene i Hunavatns Syssels Archiv, den anden i Bispe-Ar-

chivet i Island: .^Bréf fra Holum Fase. III, Nr. 11." — Begge

Afskrifter ere vedfoiede t'aategninger om at være ihinglæste

paa ialt syv Thingsteder i Flunavatns Syssel den 11. til 30. Mai

1763, og ere verificerede af den i sin Tid constituerede Syssel-

mand (logsagnari) i Hunavatns Syssel, Arngn'inur Jénsson, paa

Stéra-Asgeirsa den 20. Mai 1775. — Gavebrevet er bekjendt-

gjort paa Allhinget 1763, see Allhingsb. s. A. JSr. 20, 11.

Vitanlegl gjori eg undirskrifa^iur , at) eg mel })essu

bréfi gef og heimila til fullkomiiis eigiridoms falækuni

I Hunavatns s^slu eignarjor& niina Me()alheim, 24 hundr.

afc dyrleika, liggjandi i Torfalækjnr hrepp f S(5niu syslu,

sem mi byggist met) hundra&s landskuld og fjorum

kiigildum, svo ah su j'6vh meB siniim kiigildum skal

\ héreptir \era kristfjårjorb æfinlega, og afgjald hennar,

leigur og landskuld, skiptisl jafnl i aJla tolf hreppa

') jfr. kgl. Resol. 30. Mai 1763.
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syslunnar. — Tilskil eg, ah så breppstjori i Torfalækjar 1763.

brepp og tveimur næstlig2yandi hreppum, sem '"^y^^^"
^""J'^^'j^^

noanni l)ykir bezl lilfallinn, hafi byggingarråb yfir jcirb-

inni, undir hans tiisjon, og koslgæfi, ab jorb og kugildi

haldist jafnan i g6c)u standi. En hreppsljorar i hinum

cibrum. sveilum låti vitja gjaldsins til l)ess er byggir,

ebur leigulibans, svo ei gjorist koslna^ur af -Jjess flutn-

Ingi. t)essu til stabfeslu er niitt undirskrifab nafn og

åj^rykkt signet. |)i'ngeyra klaustri dag 10. Maji 1763.

Bjarni Ilalldorsson.

.

. (L. S.) .

1

Kongelig Resolution ang. islandske Fruen- 3o. mu
timmers Oversendelse fra Spindehuset til Fin-

marken. Fredensborg 30. Mai 1763. — ifoige

Kongens mundtlige Meddelelse lil Geheiineraad Alefeldt, at de

5 islandske Fruentimmer-, som iroIgeResol. 9. Mai d. A. skulde

sendes lil Finmarken hvis de ikke havde derimod, nu, om-
endskjdndt de havde erklæret ikke at ville reise derhen, dog,

hvad enten de vilde eller ei, skulde sendes derop. Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 44, Nr. 57.
'

Det er saaledes Vores allern. Villie, at indbemeldte

fem Qvindespersoner skal af Spindehuset udtages, for

paa den ved Vores forrige allern. Resolution af 9. hujus

befalede Maade at overfores til Finmarken med de udi

denne Sommer til Landet afgaaende Skibe. Fredens-

borg Slot den 30. Maji 1763.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus 3i. Mm.

Gislason, ang, den indenlandske Handel i Island

V, Khavn 31. Mai 1763. — Rentek. isi. og

Færo. Copieb. Litr. O, Nr. 175.

Af Herr Amtmands Skrivelse under 31. Augusti

a. p. j
saavel som hvis fra en Deel af Sysselmændene

for os er andraget, have vi erfaret, at det ville være

Indbyggerne udi Island til stor Skade, i Fald, efter den

%
9
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.

1763. kgl. allern.Resol. af 3. Mai 1765 al Handel imellem Oplands

31. Mai. Bcinderne og Scislædernes Beboere ska! formenes. Og
^ "^^^

da Uerr Sliftbefalingsm. Grev Ranlzau, udi derom under

28. hujus meddelte Betænkning, er af lige Tanker, saa

-ville Herr Amtmand for samllig Sysselmændene ved
|

indeværende Aars Allhing bekjendtgjore \ at det frem-

deles, som forhen, bliver Oplands-Almuen uformcent

med Scistedernes Beboere at bruge indbyrdes Handel

med de til deres Ophold behiivende Vare af Udkast-

Fisk og videre, som ei udi Handelen vorder modtaget,

men ingenlunde Kjobmands - Fisk, som i Handelen

kunde indleveres, uden i hciieste Nodslilfælde, saa vidt

samme til Almuens Ncidsjun og Liys Ophold uforbigjæn-

gelig maatte eragtes fornoden, dog at Sysselmændene

derhos tilholder Almuen, ifoige det kgl. allern. Reskr.

af 28. Februar. 1758, flittig at s(5ge Fiskeriet og Fisken

forsvarlig at see virket, samt til Kjobmændene udi Han-

delen at levere alle de Vare, som af dennem kan til-

veiebringes. — Hvad ellers angaaer den Oplysning og

Forklaring, som Sysselniændeno tilligemed Repstjorerne

og tiltagende Mænd ved hoislbem*' allern. Resolution

af 3. Mai 1762 er anbefalet om Fiskeriets BekafFenhed

aarlig at indhente, og udi. de dertil indretlede trykte

Tabeller at meddele, da kan det, i Henseende til de

Besværligheder og Vanskeligheder, som Herr Amtmand

melder samme for Sysselmændene vil foraarsage, der-

med for delte Aar og indtil videre, udsættes og have

sit Forblivende, og paatvivle vi ikke, at Herr Amtmand

jo ved Sysselmændene fi3ier den fornbdne Anstalt, i

Henseende til at see saavel H." Maj.*' Invenlarii-Baade,

som Indbyggernes, med det fornijdne Mandskab til Fi-

skeriets Fortsættelse behbrig forsjunet. — Ibvrigt ville

Herr Amtmand af indsluttede Inspecieur Haagens til os

under 18- April sidsll. indgivne Relation angaaende Fi-

*) Belqendtgjorelse heraf flades dog ikke anmeldt i Althiiigs

bogerne. '

9
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skeriet udi Island, erfare, hvorledes han formener al 1763.

saavel llerr Amtmand, som nogle af Sysselmændene,

ei haver viist den fornodne Assistence til den derudi

behovende Oplysning at meddele. Thi ville Herr Amt-

i^iand derover os sin Erklæring meddele, samt derved

Ifide bemeldte Inspeeteurens Skrivelse og Relation igjen

tilbage folge. Vi forblive &c. Rentekammeret den

31. Maji 1763 ^

Reskript til Biskoppen over Holum Stift, Gisli 3. Juni.

Magnusson, ang. gifte Koners Kirkegang m. v.

Fredensborg 3. Juni 1763. - Norsl^e Tegn. XXXVli,

237^ -238; Uddr. hos Fogtm. V. 2, S. 524 Anm. u.

Frederik den Femte &c, V. G. T. Af en fra Vores

General-Kirke-Inspections Gollegio til Os indkomne Fore-

.stilling er Os allerund. bleven refereret, at Præsten for

Miklebai og Hæle - Menigheder paa Vort Land Island,

Herr Benedict Poulsen, har vægret sig ved at indlede

en Kirkegangs -Kone, ved Navn Helge Jensdatter af

UUedal, fordi hun er kommen i Barselseng omtrent 5

Maaneder efter at hun var bleven ægteviet til sin Mand,

uagtet han ei alene ved Provstens og din Resolution,

^iien endog ved en Provsterets Kjendelse er bleven til-

bunden at introducere hende som en Ægtekone, og

efter den sidste tillige, for udviste Gjenstridighed imod
sin foresatte Ovrigheds Befaling, at betale 8 Rd. Mulkt
td fattige Præ5te-Enker; hvorhos de melder, at Præsten,
eller indhentet nærmere Oplysning om Sagen, grunder

Paastand paa Kirke-Ordinancen, Ritualets pag. \^3^

Norske Lovs 2. Bogs 8. Gap., 6. og 9. Artic., samt
^* ^ogs i 8. Cap. 12. Art., og den derefter vedtagne

Gjenparler af denne Skrivelse er under s. D. tilsendte Stift-

liefalingsmand Ranlzau og Agent Ryberg. Copieb sst. Nr.

n4 og 170.

O skal være Mikligar& og H6!ar i Oetjords Syssel.

O urigt. citeret, istedeufor pag. 119.
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H763. almindelig Skik i Landet. Da, som de anforle Steder

'^T^T'T^ i LoVen ikke h5rer lil denne Sas, efterdi i samme alene
3. Juni,

^'

tale^ om Rorer og Skjoger, hvoriblandt Ægte-Koner ikke

kan regnes: saa er hermed Vores allern. Villie og Be-

faling, at for" Hr. Benedict Poulsen for sin udviste

Gjensiridighed og Ulydighed imod sin foresatte Ovrig-
-

beds Befaling, og Provste-Rettens Kjendelse, skal betale

en Mulkl af 15 Rd. til fattige Præsto-Enker. Og haver

du ellers, til slige Disputer for Fremtiden al forekomme,

at tilkjondegive Præsteskabet i det dig allern. anbe-

troede Stift, al alle de Ægte-Koner, som gjbre Barsel

efter at de ere ægteviede, være sig kort eller lang Tid

derefter, skal uden Forskjel i Fremtiden med sædvan-

lige Ceremonier af Præsterne inlroducéres. Derefter

du dig allerund. haver al rette. Befalendes &c. Fre-

densborg den 3. Juni 1763 ^

r

3. Juni. Reskript til Biskoppen over iSkalholt Stift,

Finnur Jonsson, ang. Kirkegang for gifte Koner.

Fredensborg 3. Juni 1763. — Norske Tegn. xxxvii,

238''- 239. P. Péturss. Hist. Eccl. Island. S. 98—99; Uddr.

hos Fogtni. V. 2, 524.

h

Frederik dea Femte, &c. V. G. T. Saasoni Vi ere

komne i Erfaring, at nogle Præster paa Vort Land Is-

' land skal vægre sig ved at indlede de Kirkegangs-Koner,

som ere komne i Barselseng efter deres Bryllup nogle

Maaneder for Tiden, grundende saadan deres Paastand

paa Kirke- Ordinancen, Ritualets pag. 113 [rett. 119)

og Norske Lovs 2. Bogs 8. Gap., 6. og 9. ArL, saml

3. Bogs 18. Gap. 12. Art., og den derefter ved-

tagne almindelige Skik i Landet. Da, som disse Steder

') Ved Reskr. af s. D. til General-Kirlie-Inspections-Collesiuin

meddeles dette Indholdet af foranforte og de to folgende

Reskripter, i Anledning af bemeldte Collegiums Forestil-

ling i Sagen af 26. Mai 17G3. Siell. Tegn. LXXXiV, 394"-

395.
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i Loven alene taler om Horer og Skjoger, hvoriblandt

Ægte-Koner ikke kan regnes: saa er, !il slige Disputer for

Fremtiden at forekomme, hermed V"ores allern. Villie og
l^efaling, at du tilkjendegiver Præsteskabet i det dig

allern. anbelroede Stift, at alle de Ægte-Koner, som
g.iore Barsel efter at de ere ægteviede, være sig kort
eller lang Tid derefter, skal uden Forskjel i Fremtiden
med sædvanlige Ceremonier af Præsterne introduceres.
Derefter du dig allerund; haver at rette. Befalendes
&c. Fredensborg den 3, Junii 1763.

Reskript til Stiftbefalingsmand Greve Rantzau,
ang. at Bestemmelsen om Kirkeofang for gifte

Koner skal optages i den nye Lovbog. Fredens-
borg 3. Juni 1763. — Norske Tegn. XXXVII, 239;
Rubr. hos Fogtm. V.'2, 524.

.Frederik den Femte &c. V. S. G. T, Da Vi ere
komne i Erfaring, at nogle Præster paa Vort Land Is-

iand skal vægre sig ved at indlede de Kirkegangs-
Koner, som ere komne for IlåVia i Barselsen" efter
aeres Bryllup, grundende saadan deres Paastand paa
Kirke- Ordinancen og Ritualels pag. \i3\ og Norsko
Lovs 2. Bogs 8. Cap., 6. og 9. Art., samt 3. Bogs
18. Gap. 12. Art., og den derefter vedtagne almin-
delige Skik i Landet; og Vi, da disse Steder i Loven
j»le.ne taler om dorer og Skjoger, hvoriblandt Ægte-
^oner ikke kan regnes, til slige Disputer i Fremtiden

f ^'^'^G'^omme, under denne D. D. allern. have rescri-

land
^ Skalholt og Holum Stifter paa Is-

Koner
^'^'^j^^^^give Præsteskaber,- at alle de Ægte-

ei, som gjcipe Barsel efter at de ere ægteviede,
være sig tort eller lang Tid derefter, skal uden For-
s jel I Fremtiden med sædvanlige Ceremonier af Præ-
sterne introduceres

: saa haver du saadan Vores allern.

_^ahng Vice-Laugmand John Olavson at bekjendtgjcire,

') reti. 119.

3. .luni.
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'1763. for sig derefter ved den islandske Lovs Revision aller-

und. ailkunde vide at rette. Dermed skeer Vor Villie.
3> Juni.

Befalendes &c. Fredensborg den 3. Junii 1763.

17". Juni. Kongelig Bevilling, ang. Opreisning paa Æren

for en til Finmarken opsendt islandsk Slave,

Fredensborg 17. Juni , 1763. — Norske Reg. 43, ii8.

Vi Frederik den Femte. &c. G. A. V. Saasom Vi

allern. have funden for godt, at Forleber Joensen^ fra

Vort Land Island, som for begangne Tyverie er kag-

strogen og brændemærket, samt indsat til Fæstnings-

Arbeide paa Livstid, maa nu af Slaveriet liislades, for

at forsendes til Vort Land Finmarken, der paa lovlig

Maade, enten ved Fiskeriet eller anden Haandtering at
.

vinde sit fornodne Ophold: saa ville Vi ved dette Vores

aabet Brev af sær kongelig Mildhed allern. have skjænket

og givet, ligesom Vi og hermed skjænker og giver be-

meldte Forleber Joensen igjen hansÆre, som han ved den '

over ham ergangne Dom og ovenmeldte udstandne Siraf

er frakjendt, saa at samme Dom og Straf ikke skal

komme ham paa ædige Navn og Rygte til Forkleinelse

eller Præjudice i nogen Maade; hvorfore Vi hermed

forbyde Alle og Enhver, hannem eller hans Familie

denne Sag, eller den derfor udstandne Straf at bebreide

og forekaste, eller i andre Maader, imod hvis som for-

skrevet staaer, nogen Hinder eller Forfang at gjore,

under Vor Hyldest og Naade. Skrevet &c, Fredens-

borg den 17. Junii 1763-.
L

15. August. Octroy paa Islands Beseiling i tyve Aar tor

det almindelige Handels-Compagnie. Fredens-

skal udentvivl være porleifr Jénsson.

^) sammeslags Opreisning blev under s. D. udfærdiget foi'

Slaverne: Bjorn Gu&inundsson , J6n Gu&mundsson ,
Jon

Benediktsson, Ualdér Thémassoa og Jéa Guniiarsson.
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borg den 15. August 1763^ — Publiceret paa AI^ 1763.

tliingetl7G4, Allhingsb.s.A.Nr. 3. Tryktsom Original i Khavn hos 15.^u^ust
'T. L. Borup paa 44 S. i4'<* med latinske Typer og Rubra i Margen,

Uden Trykke-Aar. — Islandsk Oversætleise, ht'oraf Intimationen

er forfattet af Amtmand Magnus Gislason , det ovrige af en

islandsk Student, trykt i Khavn med danske Typer bos Ber-

lingerne 1764, 48 Sider i 8^° med folgende Titel: «Octroy,

efcur kaupbondlunar skilmåli, eptir hverjum kaupfarir till'slands

leyfast {)eim almenniliga kaupa-selskap um tuttugu ara frest.

Teist sa timi fra uppbyrjan arsins 1764, til [less 1783 ars enda-

lyktar. t>essi koniingliga tilskipan er litlogb lir dcinsku måli

a islenzkt, og me£i konunglegu allranafeugasta leyfi a prent utgefin

af Eiriki Gu^)mundssyni Hoff.«

OcTROY hvorefter Islands Beseiling overdrages det

almindelige Handels-Compagnie udi lyve Aar, beregnet
fra 1764 Aars Begyndelse til 1783 Aars Udgang.

Vi Friderich den Femte &c. G. V. At Vi efter

Præses og Direcleurerne for det almindelige Handels-
Compagnie, deres allerund. Ansogning af 4. April sidst-

leden, vedVpres aliern. Resolution under 13. Juuii 1763,
haver overdraget til Handels-Gompagniet og dels Inler-

essenlere paa ^20 Aar, fra 1764 Aars Begyndelse at

regne, og til Aarets Udgang 1783, den for Vores Reg-
ning paa nogle Aar forte islandske og findmarkske
Handel, hvortil Octroyerne for [sland af 13. .Tulii 1742,
samt for Fiadmarken under 1. December 1745 lægges
til Grund, for saavidt denne Vores aliern. Octroye for

Island, og den å parte for Findmarken udfærdigede i

Gonformitel med Præses og Direcleurerne for Handels-
Gompagniet deres allerund. Propositioner, samt hvis
e efter deres Erklæring af 26. April indeværende Aar,

som til Vores Rentekammer er bleven indsendt, haver
mdgaaet, og af Os ved Resolution af 13. Junii h. a.

aliern. er bleven approberet, ei derudi har gjort For-

andring, ligesom Vi endog herved til Handels-Gompag-

—

—

•—_ — f

') aentek. Circul. 28. April 1704. '

'

' 30*

1
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1763. niet og dels Inleressenlure fra 1764 Aars Begyndelse

15. August, til n83 Aars Udgang, udi tyve Aar overlader Handelen
-^"'"^^

pgy islandj med saadanne Vilkaar: al Handels-Compag-

niet for begge Handlerne, saa vel paa Island som Find-

marken, udi forbemeldle tyve Aar, til Vores Gasse aarlig

erlægger udi Afgift syv Tusinde Rigsdaler, som liqui-

deres og indeholdes udi de 7000-Rigsdlr., som Vi ved

Vores allern. Resolution af 13. Junii sidslleden har be-

vilget, at Handels-Gompagniet for Grenlands Beseiling

og Missionens Underholdning i Sirat David udi forbe-

meldte tyve Aar, fra 1764 Aars Begyndelse til 1783

Aars Udgang, af Vores Gasse aarlig maa godlgjbres,

samt paa folgende Gonditioncr:

1) Handels-Gompagniet, tilligemed deres Interessen-

iere, og samtlige deres Arvinger, skulle være pligtige i

forbemeldte tyve Aar, paa deres egen Risico at conli-

nuere og fore den islandske Handel fra Vores kongel.

ResidenlssLad KjObenhavn, efter denne Oclroy, og for

dens allerund. Efterlevelse være ansvarlig. — 2) Udi

Fredstider maa lil Islands Beseiling ingen andre Skibe

befragtes, end de, Vores egne bosatte Undersaatter udi

Dannemark og Norge, Flensborg, Scinderboi'g, Apen-

rade og andre i Herlugdommet Slesvig beliggende

Sostæder eie og fore, ikke heller fra anden Sted end

her fra Kjcibenhavn udskibes de til Islands Fornoden-

hed didsendende Vare. Men ifald Vi med andre Poten-

tater udi Krig skulde geraade, og sligt derudi nogen

Hinder skulde foraarsage, da kan Gompagniel paa be-

tidelig derom til Vores Rentekammer gjorende Ansøg-

ning forvente at tillades, sig imidlertid af fremmede Skibe

^
og Skippere at betjene, saavel som fra andre inden-

eller udenrigs Slæder didhen at forskafle sig de Vare,

som de ikke paa anden Maade formedelst Krigen kunde

bekomme. — 3) Saavel Press -Tobakken som Rull-To-

bakken, der aarlig udfordres ved denne Handel til Lan-

defs Udredning, skal efter Vores allern. Resolution af

21. Januarii 1749 tages af de her i Staden anlagte Fa-
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briquer, og ei fra fremmede Steder maa forskrives eller 1763.

til Landet henføres. — 4) Naar Handels Gompagniet for 15. August.

Vores Rentekammer beviser, at Prisen paa indenlandsk

Rug ved Paasketider her udi Kjobenhavu er over tretten

Mark, og Bygget i Proportion, bliver det Gompagniet

allern. tilladt, til Udredningen for det derpaa næslfolgende

Aar, at lade Rug og Byg tilMeel og Brod for Handelen

fra fremmede Steder frie indfore. Hvorom da fra Vores

vestindiske og guineiske Rente- samt General-Toldkam-

mer-Goilecium den fornodne Anstalt skal blive fbiet. —
5) Af det Jern, som Gompagniet til Udredningen aarlig

behover at indkjbbe, ville Vi allern. tillade al det halve,

eftef" Vores allern. Resolution, fra fremmede Stæder maa

indfdres, og Gompagniet fri Ordre fra Vores vestindiske

og guineiske Rente- samt General-Toldkammer-GGllegium

derpaa forundes; til hvilken Ende Vores Told-Inspec-

teurer nciie iagttager, at saadaat fremmed Jern rigtig

igjen herfra til Landet udgaaer, og indtil det skeer udi

Toldbodens Pakhuus under sikker Forvaring forbliver,

den anden halve Deel af Jernet tages af indenlandske

Værker. — 6) Istedenfor Gonsumptions Frihed paa de

Kornvare, som medgaaer til det til Landet udskibende

Korn-Brændeviin, godtgjores Gompagniet, ifoigo Vores

allern. Resolution af 6. Junii h. a.^ udi Consumption, for

hver Pot Korn-Brændeviin, som l)eviislig lil Landet ud-

f(>res, nemlig af det som holder 4 Grader, 4 Skilling,

o© 1 Skilling mindre for hver Grad som samme holder
ringere. Men ifald Gompagniet til saadantBrug skulde
lade bringe Korn Brærtdeviin fra Flensborg, eller andre
mdenrigs Slæder, maa benævnte Brændeviin, til at fore-

komme Underslæb, ei holde over 4 Grader; saa maa,
endog af Gompagniet nbie iagttages, at ei videre Brænde-
vnn til Island aarlig hcnfdres, end Nbdvendigheden ud-

kræver, paa det Almuen formedelst Brik og Fylderie

ikke skulde gives Leilighed til deres Nærings Forsom-
melse, og de derudover omsider blive Handelen til Last
og Skade. — 7) Hvad ellers angaaer de Vare, hvormed
O jfr. kgl. Resol. 31. Januar 1758.
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1763. Bavnerne skal forsynes og sammesleds ibrhandles, tia

15 August, skal Gompagniet være forpliij;teL samme udi Vores Riger

og Lande, saavidl skee kan , at indkjobe, og det ei være

dem tilladt andensteds fra at forskrive noget af hvis her

voxer og fabriqueres; til hvilken Ende Gompagniet det

i saa Maade Behovende hos vedkommende Fabriqueurer

eller af det almindelige Magazin i Tide skulle forlange;

thi ifald det udi en eller anden Maade skulde befindes,

at Gompagniet imod denne Vores allern. Anordning

handler, maa det vente for slig Forhold at vorde an-

seet efter Sagens Beskaffenhed ; hvorimod Fabriqueurerne

skal være betænkte paa at forskaffe deslige Vare, naar

de i Tide hos dem bestilles, baade til billige og taale-

lige Priser, saa og af saa forsvarlig Godhed, at Gom-

pagniet dermed kunde være vel betjent, og at Indbyg-

gerne udi Island intet derover skulle kunne have sig

at besværge; saa bliver og Gompagniet forbunden: af

de paa Fabriquerne i Island forarbeidende og her til

Staden forende Klædevare, at lage hvad til Handelen

i Landet behoves, naar de paa det almindelige Maga-

zin kjendes dygtige, og hvorpaa Prisen forbliver ad

interim saaledes som Anno 1757 af daværende IntQf-

essentere udi bemeldte Fabriquer er indgaaet; men

, hvad Vare, som ikke her vorder gjort eller forarbeidet,

maa de, saa længe Ingen sig her nedsætter, dennem

at forfærdige og levere, forskrive fra andre Steder, og

derpaa nyde fri Indforsel for Told, Gonsumption og al

anden Besvær; ligeledes nyder Gompagniet det Salt,

som til Fiskeriel samt Saltningen og i andre Maader i

Landet behOves, saml Meel
,
Brod, Gryn, Jern, Viin,

Brændeviin, Tobak, Tjære, og alt andet, som fil eller

fra Landet fores, og til Ilandelen forbruges, enten det

her i Staden er at bekomme, eller fra andre Steder

hidfores, hgesom hidindtil, fri for Told, Gonsumption og

al Paalæg, som enten er eller herefter vorder paabuden,

saa og for Accise efter den under 17. Mai 1762 om

Toldvæsenet udgangne Forordning dens 26. Gapituls

r

\ .
-
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2. Articuls 3. §. Ved hvilken Told, Consumption og 1763.

anden Frihed, dog ingen Underslæb maa begaaes, under 15- August,

et Tusinde Rigsdalers Straf til Vores kongelige Fiscura,

og fem HundredeRigsdaler til Qvæsthuset, hvortil Gompag-

niet imod Regres til Vedkommende bor være ansvarlig. —
8) Saaledes som i foregaaende forste og anden Poster

er meldet, bliver, saa længe Gud forunder Freden, al

Udskibning til Island fra Kjobenhavn, og ingen anden-

steds at besorge; men med Retour-Ladningerne maa de

efter gammel Skik henseile, hvor de finder deres Reg-

ning, og hvis som da her til Kjobenhavn eller andre

Steder udi Vores Riger og Lande deraf indkommer og

losses, er ligeledes ved Indforselen, som tilforn, for al

Told og Besværing samt Accise befriet; saa skal og de

Vare, som fra Island hjemkommer, naar de igjen enten

her fra Staden eller fra andre Stæder udi Vores Riger

og Lande til fremmede Stæder udskibes, imod 1 pro

Genlo Told, ligesom forhen fri passere; og om paa en

eller anden Havn i Island behoves at bygge nye Huse,

da skal del være tilladt, saadant dertil behovende norsk

Tommer og Bord i Norge at kjobe, samt Huns der at

lade sammenhugge, og for Told og anden Besværing,

Tienden alciie undtagen, fri derfra til Island at udfcire. —
9) De ved den islandske Handel saavel her i Staden

som udi Island værende Betjentere og Folk, hvorunder
og de ved Handelen paa Elven værende tvende Fnc-

tores, Agent Key Agerschov og Jorgen Meyen, saavel-

som den ved Fiskeriet udi Island afvigte Aar allern.

beskikkede Inspecleur Johan Haagen ere forstandene,

antages af Gorapagniet, og udi deres Tjeneste forbliver,

naar de dertil findes duelige og bekvemme, og Handelens

Nødvendighed samme udfordrer; ligesom og eftcrskrevne

forhen ved Handelen værende Betjente, og deres efter-

ladte Enker, afCompagniet fremdeles godtgjores og ud-

betales den Pension, enhver af dennem hidindtil aarlig har
været tillagt, nemlig: Ober-Kjbbmand Friderich Rosen-
meyer 100 Rd.; Jens Ktog 100 Rd.;" Thomas Brun 60
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1763. Rd.; Ober-Kjobmand Lolimans Enke 100 Rd.; Geert

15. Au;just. Michelsens Enke 30 Rd.; Arbeidskarl Johannes Berrings

Enke i O Rd. og Bodker Jens Christensen 20 Rd.; saa-

længe Pensionisterne ere uden Employ eller Enkerne

ugifte, dog, at de derunder værende Handelsbeljentc

blive forbundne, efter deres Omstændiiiheder og Kræfter,

at være Compagniet i et og andel Behovende, paa For-

langende, saa vidt muligt er, til Tjeneste. — 10) De

Deputater af islandske Produeter, som enhver af Vores

Deputerede for Financerne, og Tilforordnede udi Kain-

mer-ColIecio , ved Vores allern. Resolution af 7. De-

cember 1762 aarlig er tillagt, nemlig: to halve Tonder

smaahuggen Lammekjbd, en halv T5nde saltet Middel-

Torsk, 4 Lispund Klipfisk og 4 Lispund Stokfisk, bliver

fremdeles af Compagniet aarlig til dennem at levere, lige-

ledes til Ronteskriveren ved Trondhjems Slift, Islands

og Færoernes Dislricts-Contoir, fyrgetyve Rigsdaler, og

Fuldmægtigen udi samme Contoir tyve Rigsdaler aarlig

at betale, som dennem ved bemeldte Vores allern. Re-

solution er tillagt, saa og til Amtmanden udi Island

firesindstyvé Rigsdaler, og Landfogden sammesteds halv-

tredsindstyve Rigsdaler aarlig, som dennem ved Vores

allern. Resolulion af 17. April 1759, istedenfor fri Hid-

og Tilforsel af Vare til deres Provision, er tilstaaet. —
11) Compagniet træder udi de Contracter, der saavel

af forrige Compagnie, deels til Fiskehandelens Bedste

med visse Fiskeliandlende i AKona og Dantzig, om et

vist Qvantum Fisk aarlig at levere, som, siden med
Brand- og Vand-Commissionen, om et Qvantum Tran til

denne Stads Gadelygter, samt ellers om Leverance af

isenkram, er indgaaet; saa at de, imod disse Contracter

. paa deres Side al opfylde, nyde de deraf folgende For-

.

dele; og bliver ellers aarligen udi denne Forpagtnings-

tid af Compagniet til Vores So-Elat at levere 2 a 3000

Tander islandsk Kjod paa lige Maade, som derom med

_ forrige islandske Compagnie har været contraheret fra

29. Mai 1732, til Aarsdageu 1-758, imod at nyde Beta-
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ling for hver Tonde, eller li Lispund Kjod, sex Rigs- 1763.

daler fire M?irl<.— ^J) Under 23. Aprilis [b96 er allern. 15. August,

befalet, al Landels Indbyggere aldeles ingen Fisk eller

andre Vare til- de Handlende maatte afsætte, forend

Vores aarlige Landskyld forst var betalt, hvorved det

og udi gode Aaringer, da Indbyggerne kan have Vare
til dermed at betale baade deres Afgifter og hvad de
*^f Handelen hehcive kunde, forbliver; men naar derimod
Fiskeriet mislinger eller Qvæget maalte bortdoe, saa ai

fJe nbdvendig behøve Credit af Handelen til deres Nod-
syn, maa det være Compagniots Kjobmænd uformeent,

naar forud er betalt den halve Landskvld, af tilhandle

sig alle ovrige Vare, uforbindret af det paa samme Land-
skyld tilbagestaaende, dog .at Islænderne udi saadant
Tilfælde ikke overlades eller gives Credit paa andre
Vare end de, der nodvendigen udfordres li! deres Under-
holdning og Nærings. Forlsætlelse, da Vi iovrigt saadan
Anstalt saavcl ved Amtmanden so;n Lartdfogden og
samtlig Sysselmændene udi Island lader foie, at de ikke

aleneste opmuntrer Almuen til at benytte sig af Fiske-
net, naar samme sig tilbyder, men endog paa det aller-

noieste derover al holde, og tillige Almuen betyde, at

saafremt de ved Ladhed modtvilHgen forscimme Fiske-
net, maa de, som saadant overtydes, forvente at vorde
nægtet den forlangende Credit, ogsaaledes selv komme
lil at lide formedelst deres egen Efterladenhed. —
^3)Compagniet skal alene være tilladt at handle, sælge
og kjobe paa alle Havne, og

,
med de udi Landet be-

'Bgende smaae Havne, Boyer og Oers Indbyggere;

bed'^^^
^^"^^^ sig saa nyttig gjore maa, som de

* veed og kan, og skal Ingen, det være sig Inden-
aiidske eller Fremmede, være tilladt al handle enten
paa Landet eller udi Scien paa^fire Mile nær Landet;
livorimod Compygniets Kjobmænd , under Skadens Er-

staltelse og anden vilkaarlig Straf, bor være forbunden
^lle de Vare at imodtage og betale, som Indbyggerne
Gennem tilbringe, naar samme befindes gode og forsvar-
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1763. lige Kjobmandsvare at være. — 14) Saa maa og Ingen,

15. August, liverken Vores egne Undersaatler eller andre, bruge

nogen Doggerie omkring Island nærmere end 4 Mile

rundt omkring uden for Landet, under Skib og Godses

Forbrydelse hvor del antræffes; ellers hvad Vore egne

Undersaatter angaaer, som med Vores allern. Tilladelse

ville bruge Doggerie 4 Mile fra Landet, dennem skal

Compagniets Betjentere, uden nogen Kjendelse, assistere

udi Nod, og med al Iver befordre deres Haandtering,

saa længe de ingen Handel i Landet eller deromkring

imod deres Privilegier foretager*, dog maa bemeldte

Doggere, som for er meldt, ikke tilhandle sig af Landet

eller Fiskebaadene, som ere ude at fiske, nogen Slags

Fisk eller andet, det være sig hvad det være vil, uden

at vil agtes og straffes som andre uprivilegerede Hand-

lere. — 15) Betrædes nogen udi Havnerne, eller nær-

mere Landet end 4 Mile, at drive nogen forbuden Han-

del eller Doggerie, da skal deres Vare med Skibene

være confisquerede, og ifdige Forordningen af 13. Mai

168^ til Compagniel være hjemfalden, at forstaae, naar

Opbringeisen og Dom med videre af dem er bekostet,

i hvis Mangel de ellers bHver Os selv reserverede og

Os tildommes; men Personerne, som derpaa farer, straff'es

efter Sagens Beskaff'enhed paa Kroppen. Compagniet

maa og Magt have saadanne forbudne Handlere og Fi-

skere, de være sig af hvad Nation de væ.re vil, at lade

antaste, tilligemed de Vare, som de haver med at fare,

og sig dennem, saa vidt mueligt er, bemægtige og op-

bringe, og for Retlen der i Landet fore, at de af Amt-

manden, eller udi hans Fraværelse af næste Ovrighed,

uden Ophold kan paadommes, og hvilken af Parterne

med samme Dom ikke er tilfreds, da bevilges haniiem, at

indstævne samme Dom for Ober-Admiralitetet, og del an-

tastede Gods, Skib og Folk al hidfore, hvor de uden rin-

geste Ophold af Obcr-AdmiraliteteL skal paadommes, og

skal Sysselmanden, ihvisSyssel saadanne forbudnelland-

lere antræffes, under deres Bestillings Fortabelse og anden
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vilkaarlig Pengestraf efter Sagens Beskaffenhed, forpligtet 1763.

være med al MagtCompagniet at være behjelpelig: samme 15. August.

I^ersoner eller Skibe at oplage og paakjende, dog paa
'^'^ ^'^

Sagsogerens Bekostning. — 16) Paa det ellers vedkom-

mende Sysselmænd og Rettens Betjente, haar det maalté

hænde sig, at et eller andet Skib under Island stran-

dede
,

Vrag udi S(5en forefandtes, eller til Landet op-

drev, ikke skulle have Aarsag sig med Uvidenhed at

undskylde, hvorledes de sig dermed skal forholde, og

hvem samme tilhorer, da bliver det herved, ifolge Vores

allern. Resolution af 30. Januarii Anno 1742 eengang

for alle anordnet, at saa ofte noget af deslige forefalder,

haver vedkommende Rettens Betjentere Os (og ikke

Gompagniet) samme at tildomme, saasom Strandrettig-

heden over hele Landet Os alene som en kongelig Re-
ri

gsle tilhorer. — 17) Gompagniet skal og sælge og kjcibe

overalt i Landet efter den in Anno 1702 allern. ud-

gangne Taxi, (undtagen saavidt den i Landet faldende

Havkalvs eller Sælhunde Tran angaaer. hvormed i Hen-

seende lil Betalningen efter paafolgende 29. Post for-

holdes), og det med ret Alen, Maal og Vægt, og skal"

de og deres Betjente sig venlig og med god Omgjæn-
gelse imod Landels Indbyggere, geistlige og verdslige

forholde, saa at Ingen med Billighed kan have Aarsag

sig over dem at besværge. Til hvilken Ende, og for

Mistanke samt Tvislighed at forekomme, de Handlende

lader Landels Indbyggere være tilstede, baade ved

Vægten og Maalet paa de _ af dem saavel leverende

som imodtagende Vare; og dersom nogen Tvivl paa

*^6ts Rigtighed maatte være, da Vårene strax udi tvende

* uvillige Mænds Overværelse at lade efterveie og maale,

og skal Sysselmanden i Districtet være forbunden, i for-

nc>den og gjorUg Fald, at være tilstede, og Sagen der-

efter paa Stedet afgjdre. Og skulde herefter nogen ,

urigtig Maai eller Væ,gt findes i nogen Handelsbod hos

Kjobnianden, skal Gompagniet, imod Regres til deres

Fuldmægtige og Betjentere, være forfalden udi etTusinde

V
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1763. Rigsdalers Straf, hv'ilke Boder afSiedels Amtmand eller

15- Aus"st. nærværende Ovrighedj under deres Bestillings Forlabelse,

skal paaaates, inddrives, og til faitige Indbyggere efter

rigtig Beviis uddeles. Hvad ellers i Særdeleshed de

Vare anbelanger, som ikke udi Taxten lil nogen vis

Priis har- været at ansætte, da forbindes Gompagniet

derudinden saaledes med Ihdbyggerne at forfare, som

Billighed medforer, og de, ifald nogen befoiet Klage

desaarsag imod dennem maatte indkomme, viJie agte

at tilsvare, — 18) For desto bedre at holde over, at

intet fores til Landet, som kunde give Anledning til

Pragt o{^ Overdaadighed
,

forbydes Gompagniet, nogen

Vare, som ikke udi Taxten ere navngivne, saavel som

fransk Brændevjin, under dets Gonfiscalion, til Landet

at henfcirej med mindre Indbyggerne saadant forud be-

stille, og det fra Vores Rentekammer bliver tilladt dennem

dermed at forsyne. Til hvilken Ende Gompagniet hvert

Aar, ved Skibenes Hjomkomsl,' efter foregaaende nciieste

Overlæg mod KjObmændene, til Vores Rentekammer ind-

sender Specification over dem, som i saa Maade noget,

og hvad hver især havde bestilt^ til nærmere derom

fbiende Anstalt; og for hvis da af de .bestilte Vare til-

lades at didfcire, nyde de Handlende istedenfor de

3 Fiske paa hver Rigsdaler Penges Forskud i Croner,

hvorom Forordningen melder, . imod hver derfor her

udlæggende Rigsdaler Penges Forskud i Gouranl, efter

Vores allern. Resolution af 11. Mai Anno 1750, 48 Fiske

eller een Rigsdaler Species Betalning i Landet, undtagen

for det franske Biændeviin, som betales efter Taxten. —
19) Melet som fibres til Landet skal være forsvarlig Rug-

nieel, og for Træets Vægt regnes paa en Tonde 1 Lisr

' pund 4 Pund til 1 Lispund 8 Pund i det h(5ieste, paa

en halv, Tande 14 til 16 Pund, og en fjerdendeel Tiinde

7 å 8 Pund; saa at dersom Træet befindes tyngore,

maa derfor ikke fattes udi Melet, da hverFoiistage bor

indeholde reent Meel, nemlig: en Tonde 10 Lispund

12 Pund til 10 Lispund og 8 Pund i det mindste, en
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halv Tande 5 Lispund 2 Pund lil 5 Lispund, og en 1763.

fjerdendeel Ttinde 21 Lispund 9 Pund til 2 Lispund 8 15. August.

I^nnd ligeledes i det ringeste; og belangende Skon-

^t^ggen og Skibsbred, da skal en Tcinde Skonroggen

indeholde 76 til 80 Pund, og en Tonde Skibsbrbd 80

til 85 Pund Nettovægt, hvortil Gompagniet godlgjores

den sædvanlige Consuniptionsfrihed, nemlig af fire og

to Trediendeel Skjepper Hvede, og to en Trediendeel

^'^jfippe Rug til en Tonde Skonroggen, og af 5 Skjepper

Rug til en Tonde Skibsbrod. — 20) Det til Landet ud-

sendende T6mmer skal holde saadant Maal, som en

derover af nogle Tommerniestere her i Staden Anno

'1734 forfattede, og vedkommende Betjente i Landet lil

Efterretning ved Handelen under I I. Mai Anno 1734 fra

Vores Rentekammer communicerede Forretning det be-

skriver. — ^1) Dansk Couranlmynt bliver fremdeles

gangbar udi Landet efter Vores allern. Resolulion af

^0. Mai Anno 1753, og ligesaavel af de Handlende, som
^ilie andre der udgives og modtages paa derhos fore-

skrevne Maade, nemlig: i Rigsdaler 42 Skilling Gourant
iinod i Rigsdaler Species, og 1 Rigsdaler 6 Skilling

Gourant imod 1 Rigsdaler Groner, dog at Betalningen

W de Handlende efter 23^" Post ikke skeer med Penge,
iiaar Indbyggerne har Vare at. le«ere. -r 22) Gompag-
niet skal forsyne Havnerne med gode, dygtige og ufor-

falskede Kjobjnandsvare, og det saa rigeligen med de
Vare udi Synderlighed, som til Livs Opbpid, fornoden
%Sning udi Landet, samt Fiskeriets og Landets Arbeids
Forisætielse gjores forneden, at Ingen kan have billig

sag sig at besværge, men at hver og een kan for

J '^^^^'^ing bekomme det som han behdver, hvorved
dog folgende Anordning ligesom forhen iagtlages, at

Ihvorvel de til Island ankomne Vares Bonité af Syssel-

mændene og tiitagneeedsvorneMænd blive besigtede, saa
skal dog paa alle saadanne udsendende Vare, naar fcirst

Gompagnietderes General-Angivelse harforfattet, siden for

ethvert Skib især indleveres Special-Angivelse over Alt
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1703. hvad dot haver inde, Skibs-Provisionen alene undtagen,

15. August, hvilken Anf^ivelse den paa Skibet farende Kjobmand

^"""^"^"^edeh'g skal paategne, at det som derudi er specificeret

altsaminen for at komme til Jsland udgaaer; og ifald

mindre skulle befindes end angivet er, skal de Ved-

kommende, som ommeldte Attester have udsted, straffes

paa deres Livstid udi Fæstningens Slaverie. — 23} Naar

der ellers maatte indfalde slette Fiskeaar, eller Ind-

byggerne lide Skade paa deres Qvæg, at de ikke haver

Vare i Betalning at indlevere, maa dem ingenlunde vægres

for rede Penge eller anden fornoielig Værdie at nyde

Meel, Liner, Baadelommer og fornoden Fiskeredskab til

deres Livs Ophold og Nærings Fortsættelse; ydermere,

om Gud stratiede Landet med fiskelOse Aar, eller Qvæ-

get maatte bortdoe, saa al Indbyggerne ikke kunde

kjobe dét FornOdne, bcir og Gompagniet at komme dem

tilhjelp med deres Livs Ophold, indtil de det et andel

. Aar af Guds Velsignelse kan betale, hvilken Undsætning

dog ikke Indbyggerne maae ansee, som at Gompagniet

skulde underholde dem, enten de arbeidede og sogte

deres Næring eller ikke; men naar Gompagniet an-

skaffer hvis de behdve for Betalning efter Taxten, og

undsætter dem, bcir de og alle arbeide og Være flittige,

samt ikke understaae^ig enten at sælge til ufrie Hand-

lere eller til Skibsfolkene nogen deres Vare imod rede

Penge, og igjen tilbyde Kjohmændeue samine rede Penge

for Vare; men ligesom GoVrjpagniet er forbunden al

handle oprigtig med Indbyggerne, hor de og være for-

pligtet til det samme imod Gompagniet, under vilkaarlig

Straf og deres Midlers Forbrydelse efter Sagens Be-

skaffenhed, saasom den ene bor s(3rge for den andens

Conservalion, paa det de alle kan nyde Lykke og Vel-

signelse. Og skulde Gompagniet, som l(5r er meldt, ikke

til Fornodenhed forsyne en eller andeh Havn med

gode og dygtige KjSbmandsvare, som Taxien tilholder,

og saadant udi de farende Kjcibmænds og Betjeuteres

Overværelse lovlig bevises, da skal Gompagniet veei'e
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forfalden at svare vilkaarlig Pengestraf til fire Hundrede 1763.

Rigsdaler, mindre eller mere efter Sagens Beskaffenhed, l^- August

de Fattige og Indbyggerne i Districlet til Deling, at de

derfore deres Skade kan opreise; men skulde det til-

drage sig, at nogen af de didbringende Vare udi Ski-

bpt paa Henreisen blev ankommen og bedærvede, des-

ligeste de paa Havnerne efterliggende Vare maatte tage

Skade, at de ei for gode Kjobniandsvare kan ansees,

**kal Indbyggerne ikke paabyrdes samme Vare efter

Taxten at antage, til hvilken Ende den næste Syssel-

i^mnd ved hver Havn bor, tilligemed 2 afDistrictet der-

t-il aarlig paa Thinget udvalgte eedsvorne Mænd, saa-

snart noget Skib ankommer, strax eftersee alle derudi

befindende Vare, og om nogle deriblandt maatte befin-

des bedærvede og uforsvarlige, da derpaa sætte en billig

og ringere Priis end den sædvanlige Taxt medfarer,

hvorved det Gompagniet strængeligen og under Hun-

drede Rigsdalers Straf forbydes, enten noget at sælge

tor saadan Eftersyn er skeet, |ller de uforsvarlig be-

fundene Vare hoiere end efter 'den gjorte Vurdering al

afsætte. Skulde og nogen Ovrighedsperson herudi med
Nogen see igjennem Fingre, bor han derfor, uden rin-

geste Anseelse i nogen Maade, have sit Embede for-

brudt. — 24-) Vores Jordebogs Indkomster og Land-
skyld, Skibsabatter og Mandtalsfisk, Smdrleier. med andre
Vores Rettigheder og Restancer, skal indleveres til den
Havn, udi hvis District Jorden ligger og Baadene fisker,

som saaledes af Gompagniet til hver Aars 4 1. December
her i Kjcibenhavn skal betales, til den Priis som forhen
haver været, nemlig: for hver Skippund Fisk 6 Rigs^
daler, en Alen Vadmel 1^ Skilling, et Par Hoser 7 Skil-

Img, en Tcinde Lax 6 Rigsdaler, en Tonde Smor 9 Rigs-
daler, en Tiinde Tran 9 Rigsdaler, og det udi danske
Grotier. Hvad ellers Landskylden paa VestmanSe an-
gaaer, da bevilge Vi alleraaadigst, at Vores Jordebogs
visse og uvisse Indkomster, med Skibsabatter og Fiskerie
paa samme Oe, maa Gompagniet overlades " paa lige

V
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1763. Maade som det tilforn det forrige islandske Compagnie

15. Au"ust. har været forundt;. 02; det udi forommeldte lyve Aar,

imod al de deraf aarligen til Vores Gasse erlægger to

Hundrede Rigsdaler Groner, samt holder de ved denne

Oe befindende fjorten Inventarie-Baade i vedbcirlig og

forsvarlig Stand. — 25) Compagniet tillades at holde

Efterliggere i Landet hvor de det fornoden eragter, som

ved Vores allern. Resolution af 15; Februarii^ Ao. 1760

i visse Maader bar været befalet, og ellers forhen for

Vestmanoe va,r tilladt, hvilke Efterliggere altid, ligesom

'ellers i den sædvanlige Kjobe- eller Handelstid Brug

været haver, maa være tilladt at handle med Islænderne

- for Gompagniels Regning, samt at kj5be. og sælge efter

Taxten, for saavidt Almuen tiJ deres Ophold og Næ-

rings Fortsættelse nodvendig kunde behcive, og ei som

udi foregaaende 6*® Post er meldet, i Henseende til

Brændevinet, skulde foraarsage Drik og Fylderie, Jil Al-

muens Nærings Forsømmelse. Dog maa slige Efter--

liggere eller Gompagniets Kjobmænd og Betjente ikke

til nogen Islænder lade udlevere nogen Vare, for dennem

at forhandle eller udprange, under vilkaarlig Straf, saa-

som sligt ikkun foraars^ger Bondens Ruin , bvorfore

Ovrigheden haver at paasee, at al saadan Misbrug fore-

kommes; og maa Indbyggerne i Island, hvor slige Efter-

liggere ere, efterdags ei aabne Gompagniets tilhorende

Huse, ligesom og ellers ingen af Indbyggerne i Island,

paa de Havne, hvor ingen slige Efterliggere efter Kjob-

mændenes Afseiling forbliver, være sig geisllig eller

verdslig Ovrighed, eller nogen Anden, maa understaae

sig at aabne eller aabne lade Gompagniets tilhorende

Huse,- og der udtage eller udtage lade enten Vare,

Penge, eller Penges Værd, under hvad Prælext det

være kunde, med mindre saa skeede, at Indbyggerne

formedelst en eller anden tilstrækkelig Aarsag, eller

Skibets Udeblivelse næste Aar, skulde lide Mangel paa

O retU 5. Febr.
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Uvels Ophold, og ei anderledes kunde blive hjulpene, 1763.

i hvilket Tilfælde. Indbyggerne haver forst at tage et 15. August

lovskikket Thingsvidne om den njerværende Forn6<len-

hed, og (lernæst soge Vores Aaitiuand eller Landfoged,

og om disse ere altfor langt fraværende, da andre Vores

l^etjentere. for at overvære Aabnelsen, da de til sig

lager fire af de bedste, vederhæftigste og oprigtigste

Mænd i Districtetj som ved riglig Vægt og Maal enhver

sin Nodlorftighed skulle levere; kunde da de Træn-

gende, hvis de i saa Maade bekomme, formaao strax at

betale, bor benævnte Betjente og de dennem adjun-

gerede Atend Betahiingon til sig annamme, og Kjobniau-

tien derfore Regnskab svare; hvis ikke, haver de ved

Kjobmandens Ankomst at tilstille hannem Fortegnelse

P^a Alt, hvis saaledes er udleveret, og det saa ntiie og

^''gtjg, som de det med hoieste Eed bekræfte kan. For-

seer sig Nogen herimod, da betaler den eller de Skyl-

dige fem Hundrede Rigsdaler Straf, til lige Deling imellem

kompagniet og Districtets Fattige, og derforuden be-

l-aier All hvis Kjobmanden af sine Vare savner; og skal

Amtmanden strax skaffe slige Strafboder hos de Skyl-

.<-bge inddrevne; til den Ende skal den paa hver Havn
iarende Kjdbmand, hvor ingen saadan Efterliggere til-

bage bliver, aarligen ved Skibets Bortgang fra Landet
tilsende vedkommende Sysselmand en rigtig Specifica-
tion under sin Haand, over alle i Handelshusene efter-

liggende Vare, og han af berorte Specification at til-

stille Amtmanden enGjenpart, til Efterretning i paakom-
mende Tilfælde. — ^6) Udi Landet maa Compagniet

lil^^"
^^^'^^"^ Folket

hske for sig, ikke heller maa de nedsætte nogen
Lodder udi Stranden, Landfolket til Skade. Men med
deres eget' Folk og Joller maae de ubehindrel tiske udi

deres District, hvor det ikke skeer Indbyggerne til lad

-

pas. — 27) Omstændigliedernc ligesaa

vel for de Handlende som Landels Indbyggere kan være
^yt^igt og fornodent, at den Fisk som fanges om For-

w. n. 31
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1763. aaret, eller ved Sommerens Begyndelse, forend Skibenes

15. August. Ankomst til Landet, og ikke lader sig virke lil saadan
"^""^^"^"^

l^P pjg]^^ (jøP enten (il de Handlende kunde afsættes

eller til Indbyggernes Fode i Landet var at bruge, virkes

til Klipfisk, for dens Fordærvelse at forekomme: saa

haver Compagniet saadan Fiskevirkning til begge Par-

ters fælles Bedste at befordre, og Indbyggerne, for hvis

de deraf kunde levere, billigen at behandle. — 28) Med

den ferske Fisk, Blodfisken kaldet, som Compagniets

Kjobmænd og Betjente imodtage til Indsaltning og Klip-

fisk-Virkning, haver de at behandle Indbyggerne i alle

Maader efter Taxten og Billighed, samt saaledes, at de

Fiskende derved mere opmuntres lil at soge end efter-

lade Fiskeriet. — 29) Med Betalningen for Tran for-

bliver det ved den derpaa satte Taxt, saa vidt den

haves af Torskelever; men for Havkalvs- eller Sælhunde-

tran, som er bedre, forhoies den å Tcinden fra et Hun-

drede og tredsindstyve til lo Hundrede og tredive Fisk,

for at animere bidbyggerne til herefter mere end til-

forn at lægge sig efter denne 'Fangst, og i Henseende

til den Fordeel de Handlende derved tilflyde. — 30) De

• Vare, som Lslænderne udi Havnernes Krambod indlevere,

skal være gode og dygtige Kjobmandsvare, nemhg*

reen, ukaslen, umalt og ufrossen Fisk, som Blodbenene

ere vel afskaarne tre Led neden for Navlen, reen og

klar Tran, gode Mandshoser og Vanler, Hoserne en

Sjællands Alen lang og deres Vidde derefter. Vadmelet

to Islands Alen bred, og andre Vare iligemaadc gode

og dygtige; hvis Vårene anderledes befindes, skal Com-

pagniets Kjobmænd ei pligtig være dennem at annamme.

Og ellers lii Handelens Befordring skal Indvaanerne-

udi Island fremdeles vorde tilholdt, at forarbeide deres

ulden Gods vel, efter del af Vores Kammer-Collegio

approberede Maal og Model, og levere de fire Parter

af deres enkel Baands Gods udi Hoser, og en femt®

Part udi Vanter, alt dygtig og*vel conditioneret, og der-

for betales efter ';Tax ten. — 31) Islænderne skal, sono
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Hielclt er, ei med nogon Anden, hvem det og være 1763.

maa, enten pan F.nndet ellor uden for Landet i Soen, 15. Au^^ust.

Havnor 'eller Fjorder, eller noj^LMi anden Sleds^ Viore

tilladt at handle, kjobe ellei- sælge, uden alene med

Gompagniets Kjcibmænd og Fuldmægliger, eller nogen

Fisk af deres Baade at sælge, naar de med dennem

ere ude at fiske, under Straf som Taxien tilholder, men
om det hænder sig, al el Skib ikke kommer paa sin

Havn i rette Tid, eller Yarene som begjertes enten ikke

var at bekomme paa Havnen, eller og ikke vare' saa

gode, al Indbyggerne udi samme Dislricl dermed kunde

være fornoiede, hvilke begge Dele Compagniel dog af

yderste Evne skal stræbe at forekomme, da maa Ind-

byggerne sbge de andre næst hos liggende Havners Be-

seglere, og af dennem kjobe deres Nadtorll, og skal

Sysselmanden af yderste Magt holde herover, al ingen

Handel skeer med Fremmede, og ikke dolge nogen
ulovlig Handel med Almuen, under hans Bestillings For-

tabelse; skulde han og selv herimod drive nogen ulovlig

Handel, da skal han derforuden være undergiven en

vilkaarlig Pengestraf efler Sagens Beskaffenhed, hvoraf
don halve Deel til Angiveren skal være forfalden, og
den anden halve Deel til Compagniel. — 32) Naar Ind-

l^ySBt^ruos Uegninger gaae (il el Hundrede Fisk og der-^
over, skal Compygniots Kjobmænd meddele dennem
speciale Regninger, og ellers være forbunden, naar for-

ganges, at forevise deres holdende Boger, for deraf
Rigtigheden at erfare. — 33) Paa det Gompagniels Kjob-
mænd og Beljentere ei udi Island over deres rette Tid
^^lial opholdes, og blive beliggende, sig til Skade og

^'orscimmclse, da skal Indbyggerne og Almuen paa

^-^"ulet pligiig ,vti3re: til ICjiibmændene, hvis de skyldig

bliver, udi belimelig Tid al betale, nemlig paa Fiske-

'lavaerne inden 20. Julii, og paa Slaglerhavnene inden

Augusli, eller og i det allerseneste otte Dage efter

fornævnte Termin. — 3i) Hvad Mineraller og andre

^^ariieter af Fiske, Fugle eller Dyr, som der udi Landet

31*
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1763. findes, skal Compagniels Beljentere, hvor det dennom :

15. August, forekommer, holde Os til Bedste, og slige Ting med
[

Skibene lade hidføre til Vores kongel. Residentsstad

Kjbbenhavn; ligeledes bor Gompagniet med deres Skibe
j

de Falke, Vi fra Island lader hidkomme, aarligen uden
|

nogen Betalning fri hidbringe, og ikke alene lil dennem
|

skaffe god og beleiHg Plads, men endog fornoden Rum
tir det levende og slaglede Qvæg, saavelsom Sække

med Hoe, og Andet, som sædvanligen medfølger, og til

Falkenes Underholdning og videre Fornodenhed udfor-

dres; saa bor de ogsaa aarligen hen og tilbage bringe en

Falkoneermester og to Knegte, og dennem saavel paa

Skibet som udi Island, mens de ere paa Reisen, fri Kost

at forskaffe, hvilken Falkoneermester og Knegte nyder

en billig Foring, dog at samme ikke overgaaer 10 Skip--

pund F^isk og i a 2 Tonder saltet Torsk. Det Skib, som

Falkene skulle fore, bor Gompagniet saa betids fra Is-

land at lade afgaae, at samme i rette Tid til Vores

kongel. Residenlsstad Kjobenhavn kunde ankomme, og

Falkene igjen vorde forsendte. — 35) De som paa Vores

Vegne at befale haver, være sig Amtmand, Foged eller

Andre, som Vi eragte allern. fornoden lil samme Land

at hensende, skal Gompagniet være forpHgtet at lade

fore frem og tilbage, foruden nogen Vederlag
;
desligeste

og Landets Indbyggere, som ville her til Riget hidreise,

dog b(5r de, enten kongelig Betjente elier Andre, som

saaledes reise her imellem, selv forskaffe deres Under-

holdning, og betaler Enhver, ligesom udi forrige Gom-

pagnietsTid, for Kosten, udi Kahytten 8 Mark, og under

Dækket 4 Mat'k ugentlig; og maa de ingen Vare

til eller fra Landet fejre, uden til deres egen Hushold-

nings Fornodenhed, langt mindre nogen Handel der udi

Landet drive, under samme Vares Forbrydelse og den

Straf, som andre uprivilegerede Handlere ere under-

kastede. — 36) Gompagniet skal og fremdeles som hid-

indtil uden Betalning fra Island hidfore de Delinquenter,

som der udi Landet formedelst begangne Misgjerninger
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dcimmes til Tugthuset eller Fæstningsarbeide, saa -og, 1763.

ei'ter allern. Reskript af 4. Maji Amio 1759, aarlig tvende 15. August.

de bedste ved Skolerne i Skalholt og Holum Stifter

studerende unge Personer, for at blive hensat af Bi-

skoppen udi de latinske Skoler, hvilke skal nyde fri

Transport for sig og et Skrin eller Kuffert, tilligemed fri

Kost paa Reisen herhid., lligemaade efter GeneraNKirke-

Inspections-Collegii Bequisilion b.esorge den ved allern.

Resolution af 5. Maji Anno 1761 bevilgede frie Transport

Bygning.smalcrialier til Holum Domkirkes Bygning,

"aai" samme ikke bliver af saadan Belydenhed, at dets-

foi^medelst storre Skibe end ellers uiaatte fragtes, da

t^ompagniet i sidste Fald derfor af General-Kirke-lnspec-

tions-Gollegio nyder billig Erstatning. — 37) De sig ved
^cademiet udi Vores kongel. Residentsstad Kjobenhavn

opholdende islandske Studentere tillades fremdeles, som
hidlilj efter Vores allern. Resolution af 8. Aprilis Anno
1760, hver fri for Fragt, at hidfore Vare af alle Slags

indtil for tyve Rigsdaler efter Landtaxten, dog at de
af bemeldte Vare, som de ikke lil Klæde og Fode selv

hehdve, forbliver udi Handelen, og de derfor af Com-
Pagniet at nyde betalt hvad de her maatte gjelde. —
38) Til den udi Island beskikkede Landphysicus, Bjarne

Paulsen, forbindes Compagniet udi denne Forpagtnings-
tid aariig at betale et Hundrede Rigsdaler, som hannem
ved Vores allern. Resolution af 21. Mårtii Anno 1760
<ir tillagt udi Lon af Handelen, foruden hvis han ellers

af Vores Gasse nyder; saa og, isteden for den hannem
ved Vores allern. Resolution af 10. Maji Anno 1762 be-
vilgede

fri Hidf()rsel af Vare, til Medicamenters Indkjob,
samt derimod uden Betalning de fattige Syge i Landet
at betjene,

til den som han her paa. sine Vegne dertil

beskikker, hver Foraar forend Skibenes Afseiling at er-

lægge to Hundrede Rigsdaler, at han deraf med de

behovende Medicamenter kan see sig forsynet. — 39) For
at opmuntre Indtyggerne udi Island til Fiskeriet, samt
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1763. Ræve at skyde, have Vi ved allern. Resolution afS. Fc-

15 August. Lmarii Anno 1760 bevilgel, at dennem maa godtcjores

"""*^udi Præmie for hver ny Fiskerbaad, som der bygges

efter de anordnede Modeller, paa 8yderlandet af Eeg,

Vester-, Norder- og Osteiiandet af halv Fyr og Eeg,

nemhg: En sex-Rings Baad fire Rigsdaler, otte-Rings

sex Rigsdaler, og en li- a. tolv-Rings Baad otte Rigsdaler,

samt Enhver, som leverer udi Handelen et Dogger Ræve-:

skind, een Rigsdaler; hvilke Præmier og af Compagniet

/ for det ffirsle til Vcdkommencle bliver at svare, dog

uden dermed at continuero, ifald den foronskle Nytte

ikke deraf maatie sees. — 40) Derimod overlades Com-

pagniet det for Vores Regning udi [sland indrettede

Schæfferie, saaledes at de dermed foretager hvad de

til Hand.elens, Interessentskabets udi de i Landet an-

lagde nye Indretninger, og Landets Bedste, samt Fa-

briquernes Understottelse, selv for godt befinde. —
4i) De udi Landet anlagte bemeldte Fabriquer og nyo

Indretninger^, saavcl som den Inlcressenlerne derudi

tilhorende Hukkert, imodlager Compagniet udi Hande-

len, i fald bemeldte Inleressentere derom med dennem

vii indgaae-taalelige Vilkaar; ligesom det og skal slaae

• dem, saavel som andre Islændere, frit for: at kjobe sig

Actier og participere udi Handels-Compagniet; men om

der paa saadan Maade ikke med bemeldte hiteressent-

skab skulde være at convcnere, undlages forbemeldtc

i Island anlagde Fabriquer og andre Indretninger, samt

Hukkerten, fra Handelen, paa folgende Vilkaar: a)

Interessenterne udi disse Indretninger herefter, som for-

hen, uforhindret ei alene maae kjcibe hvad raae Materi-

') Contract mellem Comp;igniet og Interessenterne i de is'

landske nye Indretninger, ang. disses Overdragelse til Com-

pagniet for 50 Actier a 500 Rd., oprettet 2. April 1764 *

6 §§, er publiceret paa Althinget 1T64 (Althingsb. s. A-

Nr. 9 jevnf. Nr. 15, 7) og findes trykt i Ponloppid^"^

Samlinger til Handels-Magazin for Island I/, 87-90-

F
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alier af Uld, Huder og Skind, de til Fabriquerne be- 1763.

li(5ve, men endoi^ sælge til Indbyggerne de der fabri- 15. August

querende Vare, i Anledning af den for dennem, under

4-. Januarii Anno '1752, allern. confirmerede Conventions

15'*'' Post; b) Compagniel overlader til Fabriquerne af

den i Landel kjobende Uld det Bebovende, indtil i 00

Skippund, aarlig, som af Interessenterne betales med

20 Rd. i rede Penge for hver Skippund; men om dé

leverer Platfisk og Tran derfor, da beregnes Ulden ei

til hbiere Priis end hvad samme ved Indkjdbet i Lan-

det virkehg har kostet; c) de paa Fabriquerne forar-

beidende Vare, som Interessenterne i Landet ikke kan

afsætte, lader Gompagniet med deres Skibe f(5re fragtfrie

til Vores kongl. Residencestad Kjobenhavn; og d) der-

imod maa Interessenterne udi Fiske-Tiderne ikke ved

Fabriquerne holde mere end 20 å 30 til Fiskeriet no- ^

genlunde bekvemme Folk af Landets IndfOdde, hvor-

ved dog alene er at forstaae de, som derved ere i be-

standig Tjeneste, og maa Interessenlerne ikke af Gom-

pagniet begjere mere Meel og Brod, end (il disse i

beslandig Tjeneste værende Folkes nc)dtorftige Under-

holdning behoves, som skal lages paa det nærmeste
ved Fabriquerne værende Ilandelssled ; saa maae de

ei heller enten direcle eller indirecle melere sig i nogen

Handel, uden alene med at kjobe de forommeldte raae

Materialier til Fabriquerne og ig^jen afsætte i Landet de

fabriquerende Vare, fcilgelig ikke med Hukkerten ind-

*^^l<^r udfore nogen Slags Ilandels- Vare eller islandske

t*roducter, undtagen hvad Vare de, som forbemeldt, selv
'

'^^briquere, samt hvad Fisk de ved Doggeriet under
Laudel fange, Alt under Varenes Forbrydelse og anden
vilkaarlig

Straf, efter Omstændighederne. — 42) Efter

allern. Uesolution af 3. Februarii Anno i72i bliver

Gompagniet forbuden: nogen Islandsk Uld til fremmede

Steder at udfore, forend det Os allerund. er tilbuden,

Vi samme til Vores Manufacturer kunde behove.

43) Ville Vi allern. hanthæve og forsvare dette pri-
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1763. vilegeredeCornpngnie og dessen Interessentere udi denne

15. August, deres Handoi, snn ;»( donncin hverken af andre Vores
^"^^^^

' UnderscioUere, eller Fremmede, nogen lodpas skee skal.

— 44) Og ihvorvel Vi oUern. ville, at alle Havne, lige-

som det hidindtil brugelig været haver, aarhgen heref-

ter b(5r beseiles, og at et vist District, som tilforn, ved

hver Havn skal forblive; saa dog, i Henseende til at

Indbyggerne mangesteds derved skal være besvær-

gede, at de ikke til den dennem nærmeste og bekvem-

meste Havn ere henlagde, hvilket og slorDispute, Uroej

Tid- og Penge - Spilde imellem Indbyggerne og Kjob-

mændenc skal have foraarsaget, .tillades det allern., li-

gesom udi forrige Forpagtnings - Aaringer skeet er, at

Indbyggerne udi Landet maa vælge sig hvilken ?Iavn

de herefter bekvemmeligst vi! og kan soge, dog skal

samme, efter ofientlig gjorte Advarsel, strax tilkjendegi-

ves^ hvilken Havn de herefter vil holde sig til, saa vel .

til Districlernes Fastsættelse, som og paa det at Com-

pagniet derefter med Udredning og Skibs Befragtning

sig kunde vide at rette. — 45) Compagniet besorger

og bekoster al Udredning og Transport til Island for

Aaret '1764, og dertil hos Vores Pakhuus-Forvalter imod-

tager hvad tjenlig Forraad af Fustagier med vid., som

til Udredningen samme Aar kunde være indkjobt eller

anskaffet, og hvad de her med Skibene indeværende

Aar ankommende islandske Producter angaaer, som,ei

til dette 1763 Aars Udgang ved Pakhuset er bioven

forhandlet, da forholdes dermed, ligesom da Handelen

for Vores Hegning af forrige Compagnie blev imodtaget,

at samme Vare efter Taxten for Vores Regning ved

Pakhuset udsælges, indtil at Gompagniets Skibe Anno

1764 hjemkommer, da saadan Udsælgning ved Pak- '

huset aldeles ophorer. — 46) Vores Rentekammer skal,

saasnart skee kan, efter at Skibene delte Aar fra Lan-

det ere hjemkomne, tilstille Compagniet en rigtig og

special Forklaring over Vores paa Havnene efterliggende

Gods og Vare, som Compagniet haver al imodlage efter
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den Priis, samme Vare her ere indkjobte for, og med 1763,

paasaaonde Omkoslnincer og Fract haver kostet der i
' ^ .

D o D August.
Landet, undtagen Kornvarene, hvilke, i Henseende til

den Forskjel paa Prisen, hvorfore de ere indkjobte og

uu derpaa her befindes, skal betales efter Prisen, som

haver været de trende sidste Aar, Landet af Os er ble-

ven beseilet, og det forstå af Compagniets Forpagtnings

Aar, hvilke fire Aars Kjiib skal sammenlægges, og der-

efter anslaaes til en fjerde Part imod alle fire Aars

Kjcib, hvorefter Compogniet samme Korn- eller Meelvare

antager, og skal saaledes være tiltænkt foreskrevne ef-

terliggende Gods at betale udi 2 Terminer, saasom:

den forste til 1. Mai eller forend Skibene afseiler 1764,

og den anden Termin, eller sidste halve Part, som skal

staae til Securitet for Varenes Dygtighed, at betales til

den ). Mai eller forend Skibene afseiler Anno 1765.

iligemaade beholder Compagniet de paa Havnerne be-

findende Kjobmands - Huse og Inventarium, efter den

^^erpaa i Island indeværende Aar tagende Vurdering
.

og sættende Priis, hvilke ligeledes til foreskrevne Ter-

miner betales, og for al Betalingen bliver det hele

kompagniets Interessentere Gaution. Men skulde Gom-

Pagniet ikke finde -samme Huse og Inventarium af Vær-

die efter Taxeringen, og de efterliggende A^are ved

Bonité, Tal og Va^gt, samt Maal saa rigtig, som de den-

nem bhver anført, og de derved finder sig fornærmet,

staaer del denncm frit fore, ved Amtmanden, eller

den der ved Stedet beskikkede Ovridied, at lade ud-
lisevj^e otte ærlige, forstandige og uvillige Mænd, hvilke

" * ^yss^imandons Overværelse skal, saaledes, som de
ined en god Samvittighed vil bekræfte, vurdere Husene
og Inventarierne, samt taxere hvad de efterliggende

Vare kan være mindre værd end de ere anforte til,

eller forringet udi Boniteten imod lovlige Kjobmands-
.

vare og den derpaa satte Priis, som da udi den sidste

Termin af Betalingen skal komme til Afslag. Saa skal
og Vores Uentekammer tilstille Compagniet rigtige Re-

1



490 OcTROY PAA Islands Beseiling.

1763. stance-RouUer over Vores udi Havnerues Districter ude-

15. August, stnaende Restancer, af hvilke Restancer, saavidt deraf

det sidste Aar til visse Folk er betroet, skal betales

til i. Maji Anno 1764 en tredie Part, ogdetOvrige, som

deraf ved Skibenes Ankomst vorder inddrevet, til den

i l. December næstefter; hvad sig de ovrige Restancer

angaaer, da skal Compagniet gjore deres Flid, at samme

inden sex Ugers Forlcib efter Skibenes Ankomst til

Havnene, kan blive betalt, og hvis det ikke skeer, skal

Kjobmandefi, som Havnen beseiler, strax give en Liste

til Sysselmanden med vedborlig Beviis derpaa, hvor-

efter Sysselmanden uden Ophold, efter allern. udgangne

Forordning af 10. Aprih's Anno 1702 samme ved lovlig

Adfærd, og paa de Skyldiges Bekostning, hos de For-

muende skal indsbge, og hvis betales, til Kjbbmanden

leveres; men over de Uformuendes Gjeld forhverver

han til en Rigtighed for sig paa Vores Bekostning lov-

lig Thingsvidne, til Beviis at Intet er al faae. Skulde

ellers Compagniets Kjebmænd forsomme Restancerne

saaledes at inddrive, og ikke dermed lovlig omgaaés,

at forskaffe Beviis for Misbetalingen, bor de at gjore

fuld Betaling lil den 11. December Anno 1764, og hvis

Sysselmanden skulde findes uvillig herudi, straffes han

efter forberorle Forordning^ — 47) For den efterstaa-

ende Fisk, eller andre islandske Vai'e, saavidt for gode

Kjobmands Vare kan antages, skal Compagniet give

Os billig Betaling, saaledes som de med Vores Rente-

kammer paa Vores Vegne bedst kunde enes om; men
hvis de ikke skulde kunne forenes, h'6v Compagniet

') Ifolge Rentekaniinerets Skrivelse til Compagniet 8. Mai

17G4 (isl. og Færo. Copieb. Litr. O, T^r. 365) var der -i

Island Beholdning:

af Cargaison-Varer for .... 34633 Rd 64 Sk.

Huse og Inventarier for . . . 25064 Rd. 12'A Sk.

,
tlestancer udestaaende .... 5577 Rd. llV-i Sk.

lall Courant 65274 Rd. 877" Sk.
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for Os at hidfore samme efterstaaende Fisk for samme 1763.

Fragt, som de for Aaret 1764 belinger fpr sit eget, dog 15. August,

at det ei overgaaer en fjerde Part af en Skibs-Lad-
'

ning.'— 48) Og ligesom Compagniet nu, efter foregaa- '

ende 46*^^ Post, skal fornoie og afbetale Os Vores udi

Island eflerliggende Vare, Huse, Inventarier og Restan-

cer, saa skal og Compagniet, naar de Handelen fra-

træder, af efterkommende Forpagtere nyde Betaling for

forbemeldlc Huse, Inventarier, efterliggende Gods og

Restancer, paa samme Maade som bemeldte 46**" Post

tilholder og forklarer. — 49) Hvad ellers «fterskrevne

Poster angaaer , som endnu paa nærmere Afgjbrelse

beroer, nemlig: a) angaaende livorvidt der blev at re-

flectere paa de af Indbyggerne udi Island om Maal og

Vægt, samt om Varenes forsvarlige Godhed, indgivne

Klager, naar de ikke, saaledes som ved denne Vores

allern, Octroy og Taxten er fastsat, straxen paa Stedet

ved uvillige Mænd sbgte at faae jævnet: hvad Difference

iniellem dem og Kjobmændene deraf maatte entstaae,

eller og Shgt ved Stedets Ovrighed strax lod paakjende;

b) at naar i desMge eller andre Tilfælde Tvistighed rei-

ser sig imellem Landets Indbyggere og Compagniets

Kjobmænd, eller andre Betjentere, Kjbbsteden da maatte

være deres rette Yærne-Thing, hvor Sagen kunde ord-

deles og paakjcndes, paa del de farende Kjbbmænd

kunde vide,' hvad imod dem foretages, og de til deres

- Befrielse igjen fremfore det Fornodne, for ei i Mangel

deraf at tabe deres Ret, eller ved vidtlbftige Thing-

reiser desformedelst forspilde endeel af den korte Tid

de have at være udi Landet, og derover forsbmme

Handelen^; c) at Compagniets Fordringer udi Landet

maatte have Præference for alle andre, næst efter Vo-

res egne^; d) betrælfende det til Handelen behbvende

Reebslagerarbeide, som Intei^essenterne udi de ilsland

') Kgl. Resol. 29. Aug. iTG3.
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1763. anlagde nye Indretninger er tilladt der i Landet til

15. August, visse Havne eller Handels-Disiricler al lade forfærdige

og levere, her af Compagniet at rnaatte besorges for-

færdiget, paa det Compagniet kunde være i Sikkerhed

om den dertil forbrugende Hamps Bonitet, og Arbeidels

forsvarlige Gj6relse: — da kan Compagniet, naar samme

vorder afgjort, sig derom Resolution forvente. — 50)

Med foreskrevne Conditioner og Vilkaar maa Compag-

niet bruge denne Handel .udi ^0 Aar, at regne fra

1764 Aars Begyndelse til Aarsdagen Anno 1783, imod

den deraf aarlig udlovede Forpagtfiings-Afgift 7000 Rd.,

som efter foregaaende I**'' Post Jiquideres og indeholdes

^
. udi de 7000 tid., dennem udi lige Tid for Grenlands

Beseiling og Missionens Underholdning sammesteds, ved

Vores allern. Resolution af 13. Junii h. a. er bevilget at

maa godtgjores, samt Vores Falke uden nogen videre

Betaling aarligen fi'a Holmens Havn at hidbringe, og

det uden Befrielse for Misfangst af Fiskerie, den Grcin-

landske lises Forhindring, eller Vanheld med Qvægels

Dod, eller i andre Maader; dog, naar det befandtes, at

Compagniet havde forsynet enhver Havn eller Handels-

District i alle Maader forsvarlig efter denne Octroy, og de

' dog udi nogle Aar efter hinanden, formedelst de aa-

fiirte Tilfælde, tog ved Handelen nogen betydelig stor

Skade, kan de vente samme at blive taget udi allern.

Betragtning lil Foriindring udi Forpagtnings - Afgiften

;

desligeste om Krig skulde indfalde, at deres Skibe af

Fjenden blev borttagen eller ruineret, og sligt noksom

bliver beviisUgt ajori, kan Compagniet i slig Tilfælde

sig Moderation udi Forpagtningen, efter Sagens Beskaf-

fenhed, have at forvente. Vi ville og have Compagniet

forsikkret, at dersom Krig skulde paakorame, deres

Skibe da med Convoy til og fra Island i rette Tid i

Maji Maaned skal vorde forsynet, til hvilken Tid de da

skal vorde færdig, eller betale Omkostningerne, om Cou-

voyen sig længere efter dennem maalte opholde. Over-

alt skal del hele Compagnies Interessantere, een for
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alle og alle for een, være Os suQlsant og skadeslSs 1763.

Caution, saavel for Havnernes Providering, som i fore- 15. August,

staaende 22^^ Post er meldet, som og for den aarlige

Afgift og Forpagtnings-Summa, samt hvis de af Vores

Jordebogs- Indkomster i Island have annammet, og ef-

ter den 24-*^ Post ere skyldige al svare; derimod skal

Gompagniet hos den eller de af Interessenterne, som

ikke for sig selv kan eller vil svare, udi de Skyldiges

Midler og Etfecler, saavidl som til denne islandske

Handel henhorer, nyde samme Forsikkring og Ret, som

Vi selv efter allern. udgangne Forordning for Vores

Fordringer bor have. Og som Gompagniet Os saaledes,

baade for Vores aarlige Afgift og Landets forsvarlige

Providering haver forsikkret, og sig til Os forpligtet, saa

maa Ingen, uden deres Villie og Samtykke, udi Hande-

len eller Societetet med dem indlades. Hvad Gompagniets

Interessentere videre kan finde fornoden, til denne

Handels Flor og Conservation, og det gemene Bedste,

allerund. for Os at soge og andrage, ville Vi allern.

efter dessen billige Beskatfonhed see befordret og be-"

vilget; saa tillade Vi og allern., at Gompagniets Inter-

essentere saadan Gonvention, som de for Handelens

Opkomst og deres eget Bedste fornoden eragter, saa

længe derudi intet findes stridigt imod Vores Lov og

Forordninger, og denne dennem allern. meddelte Octroy,

imellem sig indbyrdes opretter og efter forefaldende

Omstændigheder forandrer, hvilken Forening, naar den

af samtlige Interessentere er samtykt og underskrevet,

skal være lige saa gyldig og af samme Kraft ansees,

som den af Os allern. var confirmeret. Thi forbyde

alle og enhver, være sig Vores egne Indbyggere eller

Fi'emmede og Udenlandske, fornævnte Gompagnie, og

hvem de ellers herefter med sig i Handelen maatle indlage,

eller deres Arvinger, som saaledes ere privilegerede,

tiogeu Hinder, Forfang eller Indpas udi denne deres Handel

og Trafique
i nogen Maade at gjore, under Vor Hyldest og

Naade. Givetpaa VortSlotFredensborgd. 15. Augusti 1763.
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^763, Kongelig Resolution ang. Compagniets Rettig-

29. August, heder i Gjelds-Sager. Fredensborg 29. August

1763. — I Anledning af de ved Octroyens § 49 uafgjorte

Punkter, hvorom Oversekretairen Geheinieraad Thotts (Can-

celliets) Betænkning var indhentet og senere indkommen. —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 44, Nr. 88. — Reso-

lutionen er bekjendtgjort ved Yice-Amtmand Olaf Stephensens

Brev 14. Juli 1764 paa Althinget, see Althingsb. s. A. Nr. 9;

ligeledes er den af Rentekammeret kommuniceret Handels-

Compaguiet ved Skrivelse 3. Seplbr. 1T63 Clsl. og Færo Copieb.

Litr. O, Nr. 228), og Amtmanden, Laugmændene samt alle

Sysselmænd ved Rentek. Skriv. 28. April 1704 (see nedenfor

under dette Datum). General- Procureur Stampes særskilte

Betænkninger om begge Punkter i Sagen, dat. 5. og ti. Juli

1763, ere trykte i hans ..Erklæringer" IV, 123—125.

Vi approbere allern.: 1) at det almindelige Handels-

.

coinpagnie maa nyde den oiiisciglc Præference for deres

Fordringer i Island^ dog al samme ikke lager sin Be-

gyndelse uden fra den 'Tid, at den dem allern. med-

delte Octroy, tilligemed denne Post. i Landet er bleven

bekjendtgjort, og saaledes, at det ikke præjudicerer

EeJdre Fordringer, ei heller Panthavere udi deres Ret

til deres lovlig tagne Pant fornærmes, og 2] al Syssel-

mændene befales udi de imellem Compagniets Betjente

og Indbyggerne forefaldende Sager al holde Thing paa

Havne- eller Handoisslederne, hvor Compagniets Folk

og Betjente sig opholde, imod at de nyde billig Betaling

for de Omkostninger, som deres Reise didhen kunde
,

foraarsage dem mere, end om Thingel paa ordinaire

Steder blev holden. Fredensborg Slol d. 29. Augusli 1 76*3.

14. oktbr. Forordning ang. Udredelse af Alimentations-

Bidrag til uægte Born. Fredensborg 14. Oktbr.

1763\ — Publiceret paa Althinget 1766 og trykt i s. A.

O For. 10. Decbr. 1700 og 30. Mai 1794. — Cnne. Skriv.

17. .luli 1704 til Sliflbefalingsmanden i Ribe (Fogtm. V.

2, 599—000) erklærer, at denne For. bor gjeldo ligesaa
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Althingsb. Nr. ii. — Siell. Reg. 67, 648; Original-Aftryk hos i 763.

Hopffner. Qvart-Forr. for 1703, S. 120-122; Schou IV, 734- 14. oklbr.

735. — General-Procureur Stampes Betænkning i Sagen, dat.

9, August 1763, er trykt i hans „Erklæringer" IV, 188—191.

Forordning, angaaende: at den, som er Fader til

et uægte Barn, skal lige. med Moderen bære Omsorg

for dets Opdragelse, og efter hans Formue erlægge i

det mindste Halvdelen af de Omkostninger, som Barnets

Underholdning udfordrer, til det er ii Aar gammel.

Vi Frederik, den Femte &c. G. A. V., at som den

naturlige Billighed selv tilsiger, at den, som besvangrer

et Qvindfolk, og med hende avler et uægte Barn, bor,

lige med Moderen, lage Deel i den Byrde og de Om-

kostninger, som Barnels Underhold og Opdragelse ud-

kræver; men det dog ofte er erfaret, at en og anden

saadan Barnefader har scigt at unddrage sig fra at

opfylde denne naludige Pligt, og al kaste al Byrden

Barnets Opdragelse paa Moderen, det besovede

Qvindfolk alene, som derved ofte, naar hun er fattig

% ellers ingen Tiltlugt har, sæltes i de allerhe-

vel om de Bom, der ere avlede og fddte forend Forord-
' ningen udkom, som om dem, der siden maatte avles og

fddes (jevnf. Stampes Betænkning 10. Juni 1764, trykt 1

hans ..Erklæringer IV, 313-314). Ved Plakat 6. Decbr.

1839 er den Faderen til et uægte Barn efter For 14. Okt.

1763 paahvilende Forpligtelse til at bidrage til Barnets

Underholdning indtil det fyldte 10'*« Aar udvidet til at

gjelde indtil Barnet har opnaaet 14 Aars Alderen. Denne
Plakat er vel ikke ^jort gjeldende i Island, men forsqiavidt

sammes § 3 indeholder den almindelige Sætning, at For.

14. Oktbr. 1763 og de nyere Anordninger, der under

særdeles Tvangsmidler paalægge Faderen at være Moderen
behjelpelig m f^Q^Q^ sammenavlede Barns Underholdning,
Ikke ophæve den Forpligtelse, som ifolge Naturens Bud
paahgger Faderen til, under visse Omstændigheder (f- Ex.
naar Vloderen doer), og forsaavidt han dertil har Evne, i

et storre Omtang at sorge for sit uægte Barn, vil den
ommeldte Plakat kunne tjene som et vigtigt Fortolknings-
middel ved Forordningens Anvendelse i'lsiand.
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1763. drciveligste Omstændigheder, hvilket lettelig kan have

14. Oktbr. adskilhge farlige og skadelige Folger: — saa have Vi,

"""""^^til Saadant at forekomme, og, for at forbinde slige

Forældre til at efterkomme de dem paaliggende natur-

lige Pligter mod de af dem avlede Born, allern. funden

for godt at anordne og befale, ligesom Vi og hermed

allern. anordne og befale, at den, som er Fader til et

uægte Barn, skaJ, lige med Moderen, bære Omsorg for

dets Opdragelse, og, efter hans Vilkaar og Formue, er-

lægge i det mindste Halvdelen af de Omkostninger,

som Barnets nodtcirftige Underholdning, efter Ovrig-

hedens Skj5nnende, udfordrer, og dermed continuere,

til Barnet er 10 Aar gammel. Skulde nogen Barne-

fader derudi findes vægerlig, skal Ovrigheden forhjelpe

Moderen, som haver Barnet hos sig, eller besorger dets

Opdragelse, til at nyde det af hans Lon eller anden

Indkomst, som *han saaledes skal være forbunden at

betale til Barnets Underholdning og Opdragelse. Hvor-

efter alle og enhver Vedkommende sig allerund. haver

at rette. Thi byde Vi hermed og befale Vores Vice-
r

*

Statholder! Vort Rige Norge, samt Grever, Stiftbefalings-

mænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdommere,
' Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle

andre Vedkommende, som denne Vores Forordning

under Vort Cancellie-Seigl tilskikket vorder, at de den

paa behorige Steder til Alles Efterretning strax lader

læse og forkynde. Givet paa' Vort Slot Fredensborg

.den 14. Oktobris Anno 1763.

1764. Forordning ang. visse Forandringer udi den

J^Jehr under 23. Septbj\ 1762 paabudne Extra-Skat for

Norge. Christiansborg 7. Februar 17fi4\ —
Denne Forordning er iklie publiceret i Island, men dog anvendt

paa en vis Klasse Embedsmænd fra 1765 Aars Begyndelse,

efter de nærmere Bestemmelser, som ere trufne ved adskillige

) Rentek. Skriv. 22. Juni 17G5; kgl. Resol. 12. Juli 1705

og 17. Marts 1767.
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derom udgivne kongelige Resolutioner og collegiale Skrivelser; 1764.

i'ivnf. M. Stephensen Isl. i det 18. Aarh. S. 275 og Siimmes 7. Febr.

Eptirmæli 18. nldar, U^'wårii. 18O;. IR« S.. 582; B.Thorstein-

son om de kongelige Afgifter o. s. v. S. 90 anforer den til-

svarende Forordning for Danmark, 17. Januar 1764; begge

Forordninger' ere iovri^^t, forsaavidt Extraskatten — ikke Rang-

skatten — angaaer, hævede ved Forordn. 14. Novbr. 1772. —
Rentek. Norske Exped. Prot. 7, 591-o96. Original -Aftryk

hos Hopffner; Qvart-Forr. for 1TG4. S. 10—21; Rubrum lios

Schou IV, 743.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V., at Vi af sær-

deles hiiikongelig Naade og uafladelig Omhu for Vores

kjære 02 Iroe Undersaalter, især lil Lettelse for den

gemene Almue og de Fattige paa Landet, have for godt

befunden, udi den under 23. Septembris 1762, efter

Tidernes Omstændigheder, af uomgjængelig Forncidenhed

Paabudne Extra-Skat, at gj(jre følgende Lindring og

J^'orandring:

1) Ville Vi allern., at alle Leilændinger, Husmænd

Inderster paa Landet, fra næstkommende 1. Aprilis,

sideles skal være befriede fra at svare denne lixlra-

Skat for deres og andre deslige hos dem værende Bcirn,

hvilke samme ikke bor erlægge, fOrend de have fuld-

endt deres Alders ie**" Aar, dog at de saaledes be-

friede B5rn fremdeles til Efterretning i Mandtallerne

anfbres. — 2) lligemaade ville Vi allern. fritage alle

Leilændinger, Husmænd, Inderster og derhen horende

Rcinderkarle, paa de samlede Proprietairgodser , for al

betale nogen Extra Skat for de Fattige i deres Sogne,
paa de Godser, hvor de henhdre; men for disse

Fathge, hvilke dog herefter, som forhen, i Mandlallerne
ngtigen skal anfores, bor enhver Proprietarius og .lorde- •

godses Eiere selv betale, og ligeledes, som hidindtil,

derfor indeslaae; dog nyde" de til Hjelp herudi, fcirst,

'j I Exlra-Skatteii i Norge ere nogle Modiflcationer indlraadle

ved For. 2. April nG5 og 2. Decbr. s, A , som ikke ved-

komme Island.

32
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1764. hvad enhver Proprietarius skal svare af sin Charakter,

7. Febr. eller, naar han ingen Rang haver, det, hvorlil han ansat

vorder, efter paafolgende Artikel, hvad enten han op-

holder sig i nogen Kjtibsted eller paa Landet; og der-

næst hvad enhver, Verdslig eller Geistlig, paa Landet,

udenfor Bondestanden, i saa Maade b5r erlægge efter

fClgende Artikel. — 3) Enhver Amtmand, tilligemed

Fogden, samt Provsten i Provstiet og tvende udi Amtet

bosiddende, og af Amtmanden udnævnte fornuftige og

retsindige Proprietarier, bcir strax og siden aarligen

lade sig give rigtige Mandtaller over de paa ethvert

samlet Gods i Amtet værende Fattige, og til Skatten at

betale virkelig Uformuende, da de tillige ansætte enhver

Proprietarius, som ingen Charakter eller Rang haver,

for noget Vist i dets Sted aarligen at svare; og naar

det, som enhver Proprietarius erlægger af sin Rang,

eller efter denne Ansætning er fradraget fra den Sum,

som for hans Godses Fattige skal gives, haver de at

ansætte alle Verdslige og Geistlige, være sig Vores

egne Betjente, Præster, Degne, Forpagtere, Urtegaards-

mænd, Kromænd, eller andre udenfor Fæstebonde-Stan-

den sig der befindende, for noget Vist, hvad Enhver,

foruden denne Extra-Skat, for sig og Familie, efter Bil-

lighed og deres Omstændigheder, maanedhg kan og

bar give, til Hjelp al svare det, som for de Fattige og

Ufornmcnde bor erlægges; og ligesom denne Gommis-

sion herved allern. og udtrykkeligen bliver befuldmæg-

tiget til al forrette denne Ansættelse, saa haver og Alle

uveigerligen det, hvorfor han ansat bliver, ligesom

Skatten for sig selv, i rette Tider at erlægge. Enhver

• Proprietarius, der eier noget samlet Jordegods, bliver

da fremdeles udi den Sum, som for hans Fattige skal

erlægges, godtgjort det, som ifolge af denne Ansætning

b5r betales af alle paa hans Gaard og Gods værende,

og der, udenfor Bondestanden, befindende Personer,

samt af Geistligheden ved de Kirker, hvortil han haver

Jus Patronatus; men hvad der endda maatte mangle

'
H
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lil at betale det Fulde for de Fattige, det bor enhver 1764.'

Proprielair og Jordegodseier selv erlægge. — 4) Udi T. Pebr.

Grevskaberne forholdes paa lige Maade, undtagen at

Greverne, i Amtmandens Sted, selv med tiltagne Prov-

ster besorge Ånsætningen. — 5) Ligesom Vi ^derora

allern. ^cire Os forsikkrede, saa er det og hermed

Vores alvorlige Villie, al Vores Gi^ever, Amtmænd og

alle Andre, som herved ere befalede at forrette denne

Ansætning, at de det gjore efter Samvittighed og bedste

Vidende, saa at Ingen skal have Aarsag: sig derover

med Foie at kunne besværge. — 6) Endskjondt det

ikke forhaabes, at nogen Jordego'dseiere, for Skatten at

spare, fra sig skulde udslode nogen af de Fattige, som

liidlil haver væ.ret, eller med Rette bor være hos ham»

og *der nyde nodtorflig Underholdning, ifolge af de om
de Fattiges Væsen gjorde Anordninger, saa anbefales

dog vedkommende Ovrighed hermed alvorligen, paa

*let noieste at see derhen, at saadant ikke skeer; men

skulde det dog imod Formodning skee, haver en saa-

dan forurettet Fattig strax at melde sig hos den, til

Skatlen at ligne, paa hvert Sted allern. anbefalede

Gommission, som ufortovet bor forskaffe hannem Ret,

og den ham tilkommende Underholdning, efter forbe-

riirte om de Fattiges Væsen allern. gjorte Anordninger.

— 7) Og, som det er Vores allern. Vilhe, at alle Vores

kjære og troe Undersaatter, Ingen undtagen, h'6v bære

fælles Byrde, den Ene med den Anden, til n^ueligsle

Lettelse for Alle, saa have Vi endvidere allern. for godt

befundet, al anordne og paabyde, ligesom Vi og her-"

med paabyder og befaler, at Alle, som i Rangen ere,

eller have Rang og Gang med Nogen af dem, som i

sidste ,om Rangen allern. udgivne Forordning ere an-

fbrte, være sig Civil eller Mihtair, til Lands elier Vands,

Verdslig eller Geistlig
^ skal Enhver, foruden hvis han

hidtil har svaret for sig og Familie og de Fattige for

sin Person, efter den Glasse i bemeldte Rangforordning,

hvorudi han har hdieste Rang, betale som folger:

32*
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mi. 1. Glasse aarlig 80 Rd. er maanedlig 6 Rd. 64 Skill.

7. Febr. 2. — — 70 — 5 — 80 —
3, — — 40 — 3 — 32 —
4. — — 24 — — » —
5. — — 18 — 1 — 48 —
6. — — 15 — 1 — 24 —
7. — — 12 — 1 »

8. — — 8 — -

» — 64 —
9. — — 6 — » — 48 —

- Dbg undtages herfra subalterne Officerer ved Land og

.
SOe-Etaten, som ikkun erlægger 24 Skilling maanedlig. —

r Enker, af hvad Stand og Condilion de ere, svarer ikkun

t

det Halve, som forhen ved hver Glasse er anfort. Mefi

fattige Enker, som til deres ncidtorftige Underholdning

nyder nogen Pension af Os, enlen fra Post- og Enke-

Kasser, eller af de Fattiges Directeurer, der er mindre

end den Summa 100 Rd. aarlig, frilages i saa Maade,

dog at de i Mandtallerne anfores, og at deres Vilkaar

af ethvert Steds Ovn'ghed vorder undersogt og bevid-

net..- Proprietarier svarer alene paa de Steder, hvor

deres Jordegodser ere beliggende. — 8) Ville Vi allern.,

at denne Indretning og Ligning strax iværksætles, efterdi

Oppeborselen paa ovenanforte Maade skal i All tage

sin Begyndelse fra næstkommende 1. Aprilis. — 1 det

Ovrige, saavel i Henseende til Kjobstederne, som i alt

Andel, hvorudi herved ei er gjort nogen Forandring,

lade Vi det ved Forordningen af 23. Seplembr. '1762

have sil Forblivende. Thi byde og befale Vi hermed

Alle og Enhver, som denne Forordning under Vort

Kammer-Seigl tilskikket vorder, at de den slraxen, til Alles

Efterretning, paa behorige Steder lade læse og forkynde.

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelig

Residencestad KjObenhavn den 7. Februarii Anno 1764.

10 Fehr. Reskript til Stiftbefalingsmand GrevRantzau,

ang. Delinquent-Sagers Indstævning. Christians-
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borg 10. Februar 1764. — Norske Tegn. XXXVII, 1764.

329^-330; Fogtm. V. 2, 569—570. ' 10. Febr.

Frederik den Femte <&c. V. S. G. T. Procurator

Johan Joachim Anchersen, som under 16. Decembris

næslafvigt allern. er bleven befalet for Vores Hoiesteret

at udfore en Sag imod Deiinquent Bjarne Kolbeinsen

fra Vort Land Island, haver udi Skrivelse til Vores Ge-

heimeraad i Vores Geheime- Conseil og Ober- Secretair

i Vores Danske Cancellie, Os elskelig Ilerr Otto Thott,

Ridder p. indberettet, at han ved de i Sagen passerede

Acters Eftersyn har fornummen, at Lauglhingsdommen

ei er forsynet med saadan Paategning af Ovrigbeden

[Jaa bemeldte Island, som den 4. Artikel udi Vores om

DeUnquent-Sagers Indstævning for Vores Hoiesteret og

Ober-Hofretten i Vort Rige Norge under 7. Junii 1760

allern. udgivne Forordning har anbefalet, foresporgende

sig desaarsag, hvorled-es han med denne Sags Indstæv-

ning sig havde at forholde. Thi 'give Vi dig hermed

tilkjende, at Vi, i Anledning af din heroverindhentede aller-

und. Erklæring, ved allern. Befaling til Os elskelig Gaspar

Christopher Bartholin Eichel, Vores Conferenlsraad p.,

som forretter Justitiarii Vices udi bemeldte Vores Hoieste-

ret, have under denne Dags Dato allern. bevilget, at

forskrevne Sag, omendskjondt det, som ved ommeldte

Vores allern. Forordning i saa Tilfælde er befalet, ikke

ved forberorte Deiinquent- Sag er iagttaget, maa ' udi

Vores Hoiesteret til Paakjendelse foretages*. Og som
Vi derhos allern. tinde for godt, at det med slige fra

^^^le Lande Island og Færoe til Vores allern. Resolution

^^'er til videre Indstævning for Vores Hoiesteret ind-

sendende Delinquent-Domme, skal, i Henseende til For-

kyndelsen, paa samme Maade forholdes, som det ved

ommeldte allern. Forordning er befalet at iagttages ved

') rettet; i Protoc. staaer : men.

Reskriptet herom til den constit. Justitiarius i Hoiesteret

staaer i Siell. Tegn. LXXXV, 2P-22.
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1764. de udi Vore Riger Danmark og Norge i saa Maade

""T'^TT^ forefaldende Delinquent- Satncr: saa tilskikke Vi die af
10- Fcnr. j u

meerbemeldto Vores Forordning herhos nogle Exem-

plarer, hvorefter du haver at lade foranstalte, at samme

udi Vore Lande Island og Fær5e paa behorige Steder

til Alles Efterretning vorder læst og forkyndet. Der-

efter du dig allerund. haver at rette. Befalendes (&c,

Ghrisliansborg Slot den 10. Februarii 1764-.

I

28. April. Rentekammer-Circulaire til Sysselmændene i
,

Island, ang. Handelen og Fiskeriet m. m. Khavn

28. April 1764. — Rentek. Isl. og Færo. Copieb, Litr.

O, Nr. 340—359.
\

Da det almindelige Handels-Compagnie paa Islands

Besegling fra delte indeværende 1764 Aars Begyndelse

til 1783 Aars Udgang under 15. Augusii 1763 er med-
j

deelt saadan kongel. allern. Oclroye, som indslultede

deraf trykte Exemplair udviser, og det endvidere allern.

haver behaget Hans kgl. Maj*, ang. bem*' Octroyes 49,
j

Postes 1. 2. og 3. Punkter, under 29 Aug. næstefter at

resolvere: 1) at det almindelige Handels -Gompagnie
I

maa nyde den ansogté Præference for deres Fordringer

i Island, dog al samme ikke tager sin Begyndelse uden

fra den Tid, at ommeldte dem allern. meddelte Octroye

tillige med denne Post i Landet er bleven bekjendt-

gjort, og saaledes, al det ikke præjudicerer æ.ldre For-

dringer, ei heller Panthavere udi deres Ret til deres
|

lovh'g tagne Pant fornærmes; — og 2] at Sysselmæn- i

dene befales, udi de imellem Compagniets Betjente og

Indbyggerne forefaldende Sager, at holde Thing paa

Havne- og Handelsstederne, hvor Compagniets Folk og

Betjente sig opholde, imod at de nyde billig Betaling

for de Omkostninger, som deres Reise didhen kunde

foraarsage dem mere, end om Thinget paa ordinaire

Steder blev holden: — saa haver I hbistbem*' allern.

Octroy og Resol ved forste holdende Thing til Alles
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Efterretning at bekjendtgjOre. Og som det, efter bem" 1764.

Octroves 12. Post, i Henseende til hvis under 23. ApriHs ^r-*";^"^
'

. . . 28. April.

1596 forhen allern. haver været befalet, ang. at Landets

Indbyggere aldeles ingen Fisk eller andre Vare til de

Handlende maaLte. afsætte, for end Hans Maj*" aar-

lige Landskyld forst var belalt, endnu fremdeles haver

sit Forblivende udi gode Aaringer, naar Indbyggerne

kan "have Vare til at afbetale baade deres Afgifter og

hvad de af Handelen kunde behcSve. Men derimod,

naar Fiskeriet maatte mishnge, eller Qvæget bortdoe,

saa at Indbyggerne nødvendig beh(5ve Credit af Han-

delen til deres Nodsjun, det da maa være Compagniets

Kjobmænd uformeent, naar forud den halve Landskyld

er betalty at tilhandle sig alle <5vrige Vare, uforhindret

af det paa samme Landskyld tilbagestaaende, dog at

Islænderne udi saadant Tilfælde ikke overlades eller

gives Credit paa andre Vare, end de, der nodvendig

udfordres til deres Underholding og Nærings Fortsæt-

l^else: saa have I udi det eder anfortroede Syssel nOie

Qt paaagte, at ei Nogen af Hans Maj*' Landsætter eller

Ombudsm^ipnd, som ere i Stand til at betale deres fulde

Landskyld og Afgifter, vorder tilladt med Compagniets

Kjc)bmænd at bruge nogen Handel, for end de samme
have afclareret, paa det de sig ei Restancer til Tab

for den kongelig Cassa skulle paadrage
;

ligesom I

alvorligen have at tilholde og opmuntre Almuen til at

benytte sig af Fiskeriet, naar samme sii^ tilbyder, samt

betyde dem, at saafremt de ved Ladhed modtvilligen

forscimme Fiskeriet eller anden deres Næring, maa de,

^^•»^ saadant overtydes, forvente al blive nægtet den

*"o»^Jangende Credit, og saaledes selv komme til at' lide

foi-medelst deres egen Efteriadenhed.

ellers, ifolge Oclroyens 23. Post, Hgesom for-

hen med Varenes Besigtelse bliver al foriiolde, nem-

at saasnart noget Skib til Landet ankommer, alle

derudi befindende Vare, forinden Noget deraf til

Indbyggerne sælges eller forhandles, af nærmeste Sys-
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1764.

28. April.

selmand tilligemed tvende dertil paa Thinge udvælte

eedsvorne Mænd besigliges, og om nogle bedærvede

eller uforsvarlige Vare befindes, da samme efter dessen

Værdie at laxeres: saa haver I, saasnarl Skibel til

(N. N.) Havn ankommer, straxen og uden nogen Ophold,

med tiltagende eedsvorne Mænd, eder hos Kjbbmanden

at indfinde, og udi hans Overværelse eftersee og spécial

optegne saavel det til Landet henbringende Gods, *som

iivis udi Kramboden' uforhandlet fra forrige Aar maalte

være eflerlicaende, samt de udi Handelen forrice Aar

indlobne oa udi Landet efterstnaende Vare, som Gom-

pagniet er overdraget, med Forklaring, hvorvidt samme

-som forsvarlige Kjcibmandsvare befindes, eller ikke,

hvorover I da en accurat Specification forfatter, og med

fiJrste Skib til os indsender, samt dermed i Henseende

til de til Landel hensendende og udi Kramboden fra

forrige Aar efterliggende Vare saaledes aarlig conti-

nuere, saa længe denne Forpagtning vedvarer, og hvor-

udi ei allerringeste Forsømmelse maa tages, siden samme

fornemmelig hensigter til Undersaatternes og Landets

Conservation, at de med hvis de behove forsvarlig kan

blive forsjunet, dog at Almuen derimod med gode og

dygtige Kj(3bmandsvare til Kramboden fremkommer, og

derom, saaledes som ved Octroyens 30. Post fore-

skreven, vorder erindret. Men om
,
I, formedelst lovlig

og bevislig Forfald, ikke selv denne Forretning kan bi-

vaane, haver 1 straxen en Laugrettesmand udi eders

Sted at beskikke, som samme paa eders eget Ansvar

kan foretage.

Udi øvrigt haver- 1, if5lge Forordn, af 10. April

1702 og Octroyens 46. Post, behorig at assistere Kjob-

mændene til de udeslaaende Restancers Inddrivelse,

at den konge!. Cassa derfore vedborlig Fornbielse kan

erholde, samt ellers nijie, efter Embedspligt, at obser-

vere Alt, hvis eder saavel herom i Særdeleshed, som

i andre Maader udi Octroyen i Almindelighed allern.

er anbefalet; saafremt 1 agter at undgaae den Straf,
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som Octroyen i saa Maade dicterer, om nogen Efter- 1764,

ladenhed herudi skulde fornemmes; lieesom I oe, med "TTT"^
' ^ ° 28. April

de fra Landet afgaaende Skibe, eders Relation om
Handelen og Landets Tilstand aarlig til os haver at

indsende, paa det Kammeret om AU, hvis i saa Maade

passerer, kan have behorig Oplysning. Gud befalet &c.

Rentekammeret den 28. Aprilis 1764^

General-Kirke-Inspections-CoUegii-Skrivelse til i Mai.

Biskoppen i Skalholt, Finnur Jonsson, ang.Uconfir-

') Dette (Mrculaire afgik til folgende Sysselmænd : P. Thor-

steinsson i iNorder-Mule Syssel ang. Vopnafjord ; Hans

Wium i Mid- on Syder-Mule Syssel ang. Rddefjord (Rey6-

arfjord); Jon He!i;ason i Oster-Skaptafells Syssel ang. Beru-

fjord; Prynjolf Sigurdsson i Arnes Syssel ang. Eyrarbakiu;

Gudmund Runolfsson i Kjossr Syssel ang. Havnefjord; Jon

Eggertsson i Borgarfjords Syssel ang. Holmen (Reykjavik")

;

Thorgrim Sigur&sson i Myra Syssel ang. Budenstad (Bii&ir);

Paul Axelsson i Hnappadals Syssel ang. Stappen (^Stapi)

;

Jon Arnason i Snæfells Syssel ang Oiafsvig, Commervog
(Kumharavog) og Gronneljord ^Grundarfjord)

;
Magnus

Ketilsson i Dala Syssel ang. Stykkisholm; David Scheving

i Bardastrands Syssel ang. Pntreksljord ogBildudal; Sigurd

Sigurbsson af Vestmanno i Isafjords Syssel, ang. Isafjord

og Dyrafjord; Haldor Jakobsen i Stranda Syssel ang.

Reykjarfjord
; Bjarni Haidorsson i Hunavatns Syssel ang.

Skagaslrand ; Jon Snorrason i Skagnfjords Syssel ang.

Hofsos; Thorarinn Jonsson i Oefjords Syssel, ang Oefjord

(Akureyri); .Ion Bonediktsson i Norder Syssel ang. Husa-

^ig; Thorlak Gudmundsson const. paa Vestmannoe ang.

Vestmannoerne. — Amtmanden Magnus Gislason overdra-

ges at foranstalte Besigtigelsen i Grindavig og paa Boespnd

(l^asendar) og Landfogden .Skuli Magnusson ligeledes i

Keflavifj (Copieh. sst. Nr. 300- 361). I Brevene til to af

Sysselmændene, Thorstein Magnusson i Rangarvalla Syssel

og Lyd Gudmundsson i Vesler-Skaptafells Syssel, udelades

den Passus om Besigtigelsen, da der ikke fandtes noget

Handelssted.
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*

1764. meredes Altergang! Sygdomstilfælde. Khavn I.Mai

1. Mai. 1764\ — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholt

Stift 1764; General -Kirke-Inspections-Collegii »Forestillinger

og Breve« 1763—1775, S. 70.

Paa Ed. Hoiærværd. gjorte Foresporgsel udi Skri-

Vélse af 18j Juli 1763 tjener til tjenstlig Gjensvar:

aå 1., at et ungt Menneske, sotn er omtrent af dqn Alder,

at det skulde confirmeres, men falder i en dødelig

Sygdom, og begjerer at deelagtiggjores i Jesu Legeme

og Blod, kan og niaa meddeles Alterens Sacramento

paa sin Sotteseng, naar det ellers er nogenledes oplyst

i sin Christendom og kan agtes ikke al være indigne

Communicans; men om saadan en Person kommer op

igjen^ maa den ikke desto mindre offentligen for Me-.

nigheden med andre Confirmandis fremstilles, exami-

neres og confirmeres, efter Forordningens Bydende.

Derimod falder det aå 2. af sig selv, at et Menneske,

som hverken kan gaae, staae eller sidde, men maa

idelig ligge til Sengs, folgelig ei kan komme til Kirke,

vil examineres og confirmeres hjemme paa Sengen,

dog saaledes, at det skeer i et Par fornuftige Folks

Overværelse. Vi foi'bJive &c. General-Kirke-Jnspeclions-

Collegium den 1. Maji 1764.

14. Mai. Kongelig Resolution ang. Træplantnings og

Havedyrknings Forsog i island. Fredensborg

14.Mai 1764. — IfoIgeUentek.Forest. ll.MaihavdeKongen

mundtligen bevilget, -at Jon Grimsson fra Island, som havde

lært Gartner-Professionen, maatle reise der til Landet, for at

gjore Forsog med Træplantning og Havedyrkning paa de i Re-

solutionen bestemte Betingelser. Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 45, Nr. 38.

Vi have saaledes allern. accorderet, at Joen Grims-

son maa reise til Island, for der at gjore Forscig med

Træers og Haugevæxters Saaning og Plantning paa et

O Reskr. 22. Juni 1792. .



I

Kgl. Resol. ang. Hayebyrkning. 507
m

hannem dertil af Amtmanden, uden Nogens Fornær- 1764.

melse, anvisende bekvemt Sted, samt at bannem til Red- ""'""XT"
, ,

'

TT ^ ,14-
skaber, Træers og iiaugofrtjes Anskaffelse maa godt-

gjordes i 4 Aar, fra dette Aars Begyndelse at regne^

80 Rd. aarlig. Fredensborg Slot den 14. Maji 1764,

Rentekammer-Skriveise til Amtmand Magnus n. Mai.

Gislason, ang. Foring for Studerende fra Island.

Khavn 17. Mai 1764. — Rentek. Isl. og Færo. Co-

pieb. Litr. O, Nr. 389.

Da de Hhrr. Præses og Direcleurer for det almin-

delige Handels-Compagnie udi Skrivelse under 17. Febr*

sidsti. haver accorderet, at de ifolge kgl. allern. Resol.

af 4. Maji 1759 fra Skolerne i Skalholt og Holum Stifter

udi Island aarlig hidsendende tvende studerende unge

Personer, i Henseende at de formenentlig ikke længere

her ved Academiet holdes end 3 a 4 Aar, inden de

Wive Studentere, og deres Tal altsaa ei nogen Tid vil

blive storre end. 6 til 8 Personer, naar til deres Stude-

fingers Fremme og Befordrinc!; tilstaaes den for dem

ansogte Hidforsel af hvad Vare, som deres Forældre

og Venner til deres Underholding dennem maatte til-

sende, indtil den Summa 10 Rd. Specie efter Land-

taxten, og Vårene her at forblive i Handelen, imod al

de derfore nyder Betaling efter Pakhusprisen: — saa

maatte det behage Herr Amtmand, samme ved Althinget

dette Aar til Alles Efterretning at lade bekjendlgjore.

Men i Henseende til den af Præsten Sigurder Jonsen

ansogte Godtgjorelse for % Skpunjcl Fisk, som han an-

drager at Kjobmanden paa Orebachs Havri afvigte Aar

skal have nægtet al imodtage, for at udsendes til hans

S()n, der som forbemeldf hertil fra Skolen blev udsendt,

da, siden det af herom indhentet Efterretning er be-

funden, at Præsten ei for, end Handelen var sluttet,

herom sig hos Kjobmanden haver anmeldt, og da ei

tioget Rum udi- Skibet befandles til samme at medtage.
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1764. ligesom bemeldte 2 Skpund Fisk ei heller til Kjcjbmanden

TT'Tr^ udi Handelen er bleven leveret: saa har efter slig
17. IViDl.'

Beskaffenhed, den ansogte Godtgjorelse ei været at

accordere, hvilket Herr Amtmand bemeldte Sigurder

Jonsen ville lilkjendegive. Vi forblive &c. Rentekam-

meret den 17. Maji 1764^
%

17. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Landfogden i Island,

ang. dennes Ret til Laugrettesmænds Udnævnelse.

Khavn 17. Mai 1764. — Rentek. Isl. og Færo. Copieb.

Litr. O, Nr. 397.

Sysselmanden udi Kjose Syssel Gudmunder Runulf-

sen, der lilhge som Laugsagner forretter Jurisdictionea

udi Guldbringe Syssel, har udi indgivne Ans(5gning,

dat. 26. Septbr. a. p., besværget sig over, at Han [blandt]

Laugrettesmændene, som aarlig udnævnes til Laugthinget,

skal have udnævnet tvende Mænd, som ere boende udi

Kjose Syssel, samt derhos anholder, at han, som Juris-

dictionen udi bemeldte Guldbringe Syssel er anbetroet,

for Eftertiden disse Laugrettesmænd maatte udnævne,

og imod Qvittering blive udbetalt den dennem aarlig

tillagde L(3n, for samme igjen til dennem at erlægge;

og da vi af Herr Gehoimeraad og Stiftbefalingsmand

Grev Rantzaus herom indhentede Erkla^.ring erfare, at
h

Landfogderne, som er anbetroet Oppebcirselerne udi

Guldbringe Syssel, stedse forhen har udnævnet de fra

samme Syssel behovende Laugrettesmænd, og udbetalt

dem deres derfore tillagde aarlige Lon : — saa er

bem" Gydmunder Runulfsen herom under D. D, til-

skrevet, at det dermed herefter ligesom forhen bliver

at forholde, dog at ei Andre dertil udnævnes end de,

som udi Guldbringe Syssel er boende, hvilket Hannem

') Communication til Stiftbefalingsmand Rantzau, Copieb

«st. Nr. 388.
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herved til Efterretning formeldes. Vi forblive &c. Rente- 1764.

kammeret den 17. Maji 1764\ TT^MaT

Kongelig Resolution ang. Falkefangsten i Is- ^

land. Fredensborg 4. Juni 1764 — ifolge Rente-

kammerets Forestilling 25. Mai havde Geheimeraad Overjæger-

mester Gram foreslaaet, at foie Foranstaltninger til P'alkefang-

stens stdrre Drift i Island, navnlig for at fange hvide og halv-

hvide Falke, «paa det at fremmede Puissancer, som efter dette

slags Falke ere meget hegjærlige, Uunde dosto hedre vorde for-

synet" ; til Fangsten foreslaaer han at vælge saadanne Mænd,

som ere skikkede og oplærte dertil, men ikke Embedsmænd,

der tvertimod hurde afgive deres Falkebreve. Rentekammeret

anforer, at Amtmanden har fra umindelige Tider udstedt Falke-

brevene, og slutter sig til dennes Mening, at Laugmænd og

Sysselmænd burde som hidtil kunne antages, da dc havde

storre Midler, og Sysselmændene havde endog betalt deres

Sysselafgifter med Falke. Prisen for hvide b'alke var sædvanlig

15 Rd-, og for halvhvide 10 Rd., hvorhos Kammeret foreslaaer

en Douceur. —Rentek. Norske Relat. og l\esol. Prol. 45, Nr. 44;

jevnf. Jacobsen om Falkevæsenet i Nyt Hisl. Tidsskrift, udg. af

den danske hislor. Forening 11, 380. Resolutionens Indhold er

bekjendtgjort paa Aitlilnget 17G5 (Althinfj^sb. s. A Nr. xix), men
saavel der som i haandskrevne Samlinger ved en Feil henfort

til 26 Marts, som er Datum paa Amtmand M. Gislasons Be-

tænkning i Sagen til Rentekannneret. Undor 30. Mai har

Rentek. communiceret Amtmanden og Landfogden Resolutio-

nens Indhold (Rentek. Isl. og Færo. Copieb. Litr. O, Nr.

412-4133.

Vi ville allern. at Amtmanden pan Island fremdeles

som tilforn beskikker til Falkefangslen hvem han erag-

l-cr dertil at være bekvem, yæve sig iigesaa vel de der

Værende Embedsmænd som Andre, dog åt Falkefang-

sten efter Ovorjægermesterens og Amtmandens Forslag

udi de længst fraliggende Sysseler indskrænkes saa-

') Svar til Sysselmand Gudmund Runolfsson af samme Indhold,

og Commnnicalion til Stiftbefalingsmand Rantzau, Copieh.

sst. Nr. 398 og 39G.

1
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1764. ledes, at der herefter ikke fanges eller for næstkom-

.

'Trr''"?^ mende Aar os fremdeles modtages graae, men ikkun \
4. Juni. ^ s D 5

hvide 0£^ halvhvide Falke, hvorfor Falkefængerne udi

disse Sysseler godtgjores, foruden den sædvanlige Be-

taling, udi Douceur, istedenfor hvis ved allern. Resol.

af 27. Mai 1743 blev bevilget, nemlig for hver hvid

4 Rd., og hver halvhvid 2 Rd., da det iovrigt i Hen-

seende til Falkefængerne udi de andre og nærmeste

Sysseler, hvor saavel graae som hvide Falke fanges,

forbliver ved det hidtil sædvanlige. Fredensborg Slot

den 4. Junii 1764,

4. Juni. Kongelig Resolution ang. Tugthusets Indtæg-

ter, Oeconomie m. v. Fredensborg 4. Juni 1764'.

— I Foreslill. 25. Mai melder Rentekammeret, at det havde

været panlagt Stiftamtmand Raiitzau den 20.. Marts 1759 at

eorrespotidere med Atntmaiid Gislasoii om Tugthusets Opret-

telse i Island. Ved Amtmandens Nærværelse i Kliavo i Vinteren

1763— 17G4 havde Stii'tamtm. Cromdeles confereret med ham

om Sagen. Det havde været dem vanskeligt at udfinde et

Fond, hvoraf Bekostningerne kunde lages, da disse vilde lobe

temmelig hoit, paa Grund al' at Maieficanternes Antal, som i

Folge Reskr. 15. Octbr. 1702 skulde sættes i Tugthuset, «aar-

ligen foroges)), og en fast Opsynsmand vilde være nodvendig.

Stiftamtmanden indstiller derfor tolgende Proposilioner af Amt-

manden : 1) At Thingdre Klosters Reveniier henlagdes til Tuiit-

huset, saaledes, at medens Bjarni Haldorsson levede skulde Ind-

tægten i78 Rd.72Sk. Cr. fra dette Aars Begyndelse og fremdeles

erlægges til Tugthuset, men efter hans Dod skulde det over-

lades til lnspecloril)us for Tugthuset, at gjore sig sainme saa

nyttig som de til Husets Bedste maatte finde for godt, hvorfra

da kunde haves fornodene Victualier af Faar OirSmdr tit Tugt-

husleinmernes UndeihoLdning. 2) Al Gaarden Arnehol, hvoraf

Kongen havde aavlig 4 Ud. Reveniie, maaltc ligeledes til Tugt-

huset henlægges, for der at have det fornodne Torveskjær, da

den i ffilgende tredie Post foreslague Oeconomus kunde nyde

Gaardens Græsning, imod at han besorgede det af Gaardens

Opsiddere hidtil gjorte Hoverie, med at fore Falkekvæg, og

Reskr. G. Febr. 176T.

V
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tage imod Hoe lil Falke-Studenes Underholdning paaUdreisen, 1764.

o. s. V. — og 3) at det ei alene maalte være Amtmanden til- 4 jynj^ ^

ladt, at antage en bekvem Forstander eller Oeconomus, som i

rette Tide kunde besorge den behovende. Provision anskaffet og

til Vedkommende uddeelt, imod derfor at nyde aarlig fiO Rd.,

samt en Tugtmester med 45 Rd.s Lon, der kan holde Lem-

merne i lilboriig Lydighed og Arheide, og straffe dem naar

fornoden gjores, men endog, om de imod Formodning ikke i

deres F.mbeder opforte sig som skee bor, da at dimittere dem,

og i^jen antage andre udi deres Sted, indtil om det ved Fun-

datsen, hvortil Projeclet endnu ikke er færdigt, herudi maatte

blive gjort nogen Forandring. — Kammeret bemærker, at

Kongen har erkjentlt denne Stiftelses store »Nytte og Fornd-

denhed for Landet i adskillige Maader« , samt hensigtet at

spare de Bekostninger for ICongens Kasse, som ellers aarligen'

medgik paa Delinquenters Transport fra dette saa langt bort-

liggende Land til Khavn, naar de der ere ddmte deels til

Slaveriet eller Fæstningsarbeide og deels til liornehuset paa

Christianshavn, og at paa denne Grund ere Stiftelsen ved

Resol. 20. Marts 17a9 tiistaaede visse indtægter af Sagefald og

Jordskat m. m. — Da desuagtet Stiftamtmanden og Amtmanden

erklærede, at Stiftelsen ikke kunde komme istand uden at op-

oQ're Indtægterne samt Fæsten af Thingore Kloster, meente ICam-

meret at man dog burde indlade sig paa dette, og indstiller

derfor de i Resol. fastsatte Punkter. Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 45, J\r. 43.

Efter anforte Omstændigheder accordere Vi allern.,

at Thingore Kloster tilligemed Gaardcn Arnehold ^ maa,

paa allerund. foreslilt Maadé, henlægges til Tugtiiuseil

paa Island fra indeværende Aars Begyndelse, og indtil

samme kommer .1 den Stand, at del af egne Midler

^^^^ erholdet et saadan Fond, hvoraf Betjentei^ne og

Lemmerne kan lonnes og underholdes, da Vores Gassa
derefter igjen tilfalder Revenlierne af bemeldte Kloster
og Gaarden Arnehold-; og 2) at det maa være Amt-
manden tilladt, med anforte Lonninger af Tugthus-

o d. e. Arnarhéll ved Reykjavik.
^) Norske Kammers Skriv. 14. Marts 1772; Toldk. Skriv 5.

Novbr. 1774.
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1764. Gassen al antage en Forstander eller Oecononius, samt

^^""J^^^^
Tugleraesler, og naar de i deres Embeder ikke op-

fare sig som skee bcir, da dennem igjen at dimittere,

samt Andre i deres Sted beskikke, saalænge indtil Vi

anderledes derom allern. befale. Fredensbore; Slot den

4. Junii 1764. ' -

4 -

29. Juni. Forordning for Danmark, an^. Fæstningsstraf,

Fredensborg 29. Juni 1764\ — ikke, publiceret i

Island. Sieli.Reg. 68, 140—141. Orifi[inal-Aftryk hos Hopffner;

Qvart-Forr, for 1764, S. 97- 98; Schou lY, 772—773.

FonoRDNiNG, at Delinquenler^udi Danmark, i sleden

for at dommes til nærmeste Fæstning, skal herefter

dommes tii Arbeide udi Kjobenhavns Fæstning.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V., at, da Vi,

i Henseende til den af Os allern. for godt befundne
r

Forandring og nye Indretning ved endeel af Vore Fæst-

ninger udi Vort Rige Danmark, have ladet anbefale., at

.alle sammesteds til Arbeide hendomle Slaver skulle

herefter, undtagen et vist fastsat Antal, som skal for-

blive udi Vor Fæstning Cronborg, være samlede udi

Vores kongel. Residentz- Stad Kjcibenhavn, for der udi

Fæstningen, efter de over dennem ergangne Dommes

Tilhold, at arbeide den fastsatte Tid ud, og folgelig,

at ingen saadan Delinquenl, som efter Loven, og andre

kongel. Forordninger eller Befalinger, ved Retterne blive

dbmte lil Slaveriet, udi andre Fæstninger, end i be-

meldte Kj(jbenhavn, maa indtages. Saa ville Vi til den

Ende allern. have budet og befalet, ligesom Vi og hermed

byde og befale samtlige Rettens Beljentere udi be-

meldte Vort Rige Danmark, at, naar de efterdags domme

Nogen til at arbeide udi Fæstningen, det da skal være

lilFæstnings-Arbeide udi bemeldte Kjobenhavn, og ikke

til at arbeide udi nærmeste Fæstning, som hidindtil

>0 Plak. 19. Apr. 182G; jevnf. For. 7. Seplbr. 1764.

h
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haver været tilladt, ved Forordningen af 27. Novembr. 1764,

1739. Og ville Vi derhos have anordnet, at en saadan""^^'^^!^^^

Slave, naar han udi Fæstningen er indleveret, skal

sammesteds nyde daglig til Underhold 2 Skilling, og en

Portion Brod, saalænge han i Slaveriet forbliver. Men,

om nogen af Stadens Indvaanere, eller en og anden

ParticuliGir ndi bemeldte Kj(5benhavn, skulde forlange

een eller flere Slaver til et eller andet Arbeide at

forrette, da raaa det og være tilladt en saadan Slave

dertil at afgive, dog al Vedkommende selv besbrger

Slaven afhentet udi Stokhuset , samt derhen tilbage

leveret, imod for hver Slave at erlægge daglig 6 Sk*,

ved Afleveringen, og iovrigt for ham at være ansvarlig.

Skulde og Nogen forlange 10 a 12 Slaver paa eengang

til Arbeide, da skal i saa Fald en Gevaldiger fblge med,

til havende Opsjun med Slaverne, uden nogen derfor

erlæggende Betaling, ligesom og ellers ingen uregjerlig

Slave, uden Gevaldigcns Opsjun, skal vorde afgivet til

Arbeide. Hvorimod, om Nogen befindes at have givet

Anledning, eller været behjelpelig til nogen Slaves For-

hælelse, eller Bortrommelse, da skal den Skyldige phg-

tig være at erlægge en Penge -Mulkt af et Hundrede

Rigsdaler for hver i saa Maade undvigie Slave. Thi

byde og befale Vi hermed Vores Grever, Stiflbefalings-

tnænd. Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdommere,

Præsidenter, Borgemestere og Raad, Byefogder og alle

Andre, som denne Vores Forordning under Vort Gan-

cellie-Seigl tilskikket vorder, at de den paa behbrige

Steder til Alles Efterretning strax lader læse og for-

l^ynde. Givet paa Vort Slot Fredensborg den 29. Junii

Anno 1764.

Reskript til Stiftbefalingsmand GrevRantzau, 13. Juli.

ang. Revisionen af den islandske Lovbog. Fre-

densborg 13. Juli 1764\ — Norske Tegn. XXXVII,

') Reskr. 7. Marts 1T6G og 18. Mai 1767.

///. li. 33
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ilQL 376*-3T7; Fostm. V. 2, 597—59S. — General - Prociireur

13. Juli. Stampes Betænkning i Sagen, dat. 10. Juni 1764, er tryla i

— hans "Erklæringer« iV, 314—315.

Frederik den Femle &c. V. S, G. T. Da Vi under

4 6. Mai 1760 allern have befalet John Olavson , Vice-

laugmand for Synden og Osten paa Vort Land Island,

at forfærdige et Udkast til- en forbedret islandsk Lov-

bog, og naar han med een Bog var bleven færdig, da

derom at conferere med Amtmanden, begge Lauginæn-

dene og Sysselmændene der paa Landet, saa og allern.

bevilget, at han for dette Arbeide maatte af Vores Cassa

nyde aarlig udi 4 Aar 200 Rigsdaler; og Os nu af den

fra Os elskelig Amtmand Magnus Gislesen til Vores Ge-

heimeraad i Vores Geheime- Conseil og Ober-Secretair

i Vores Danske Cancellie, Os elskelig Hr. Otto Thott,

Ridder p., indkomne Skrivelse, saavel som af den fra dig

herover indhentede Erklæring, er bleven refereret, at

med dette Arbeide saa vidt er avanceret, at det for-

fattede Udkast tU den 1. Bog -i Loven er paa sidst

holdte Landsthing bleven forelagt og oplæst for de til-

stedeværende Betjentere, men, som ingen af Betjenterne

iforveien var bleven meddeelt bem** Udkast, erklærede

de, at de ingenlunde derom kunde give deres Eragt-

niug retskaffen tilkjende; ligesom du og melder, at

denne af Vice- Laugmand John Olavson brugte Maade

er aldeles utilstrækkelig, i Henseende til den Betyden-

hed Værket er af, da det vilde falde vanskeligt, endog
• ^

for det skarpeste Judicium, at bemærke, ved at hore

Udkastet oplæse i en Forsamling af Folk, det som han

ellers, ved at læse det for sig selv med den forntidne

Eftertanke, derved kunde have at erindre: — saa er,

efter dit allerund. Forslag, hermed Vores allern. Villie

og Befaling, at du tilkjendegiver Vice-Laugmand Olav-

son, at han strax og uden Ophold haver at tilstille Laug-

mand Svend Solvesen, som skal boe nærmest ved det

Sted, hvor Vice-Laugmanden sig opholder, saavel den

fdrsteBog af Loven, som og hvad videre deraf til denne

1
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Tid maatte være færdig, hvorefter han, naar det af 1764.

ham er bleven igjennemlæst, haver at meddele Laugmand 13. Juli.

Bjorn Marcussen samme, tillige med det, som han derved
^^^^^

kunde have fundet at erindre, da de ved Gorrespon-

dence imellem sig, saavel som og med Vice-Laugmand

John Olavson, kunde ventilere de Poster, hvorom de

maatte have adskilte Meninger, og skal derefter saavel

Projectet i sig selv, for saavidt som deraf paa forskrevne

Maade til hvert Aars AUhing kunde være bleven fær

dig, som og den imellem dennem forte Correspondence,

der i Amtmandens og de ovrige Althings- Assessorers

Overværelse nærmere foretages og overveies , samt

efter Befindende endelig afgjores. Og, som de 4 Aar,

udi hvilke Vi allern. havde forundt Vice-Laugmand John

Olavson at maatte nyde af Vores Gassa 200 Rd. aarlig,-

nu ere udlbbne, saa ville Vi endvidere allern. have

bevilget, at endnu udi- 2 å 3 Aar fra Vores Rentekam-

mer maa udbetales 200 Rd. aarlig, hvoraf forbem*" Vice-

Laugmand John Olavson, som har samlet og fremdeles

skal samle Projectet til Loven, maa udi forskrevne Tid

nyde 100 Rd. aarlig, og de tvende virkelige Laugmænd,

Svend Sblyesen og Bjorn Marcussen, der, som meldt,

skal igjennemlæse Projectet, og correspondere om hvad

de derved maatte finde at erindre, hver 50 Rd. aarlig,

dog med de Vilkaar, at de i samme Tid bringer dette

betydelige Værk i fuldkommen Stand, uden videre Til-

læg, efter den Tid, derfor at forvente; ligesom du og

haver at tilkjendegive dennem, at de aarligen skal ind-

berette hvorvidt dermed er kommen. Derefter du dig
allerund. haver at rette, og Vedkommende Sligt til

Efterretning at tilkjendegive. Befalendes &c. Fredens-
borg Slot den 43. Julii MU\

Reskr. ti! de Deputerede for Financerne og Tilforordnede

i Ramiiier-Collegio med Udgifts-Ordre paa ovennævnte

200 Rd. aarlig i 2 ;i 3 Aar, Siell. Tegn. LXXXV, 143''-144.

33=^
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_ 4764. Synodale ang. Præsters Syge-Besog og Acci-

Juli. dentser. Juli 1764. — Vedtaget i Consistorial-Relten

eller Synodalforsamlingen for Skalholt Stift i Aaret 1764; St.

Eirikssons Saml. paa Universitets-Bibl. i Kliavn Wr. 2, S. 23;

M. Stephensens Saml. sst. ISr..35, S. 295.

1 hverju fylgb og fciruneyti presta, J)å l^eir vitja

sjdkra, bestanda skuli, og hvaS l)eir meb-réttu upp bera

eigi fyrir ein og onnur extra - embællisverk? — Hér

uppa fellur svolåtandi réttarins urskurtur : i) Hvab

fylg&inni vi&vlkur, ]yk eiga prestar a& hesta sig sjalfir {)å

|)eir vitja sjiikra, en fri fyig&ar eiga-J)eir å meban ab

nj6ta fram og tilbaka, l}ar sem J)Vi ver&ur mogulega vi5

- komi£). — 2) Fyrir extra- embællisverk eiga prestarnir

ab uppbera, nefnil. fyrir barnaskirn 8 sk.
;

fyrir trdlofun

og Copuloiion til samans 3 mk.; kirkju-innlei&slu 8 sk.;

\ fyrir sakramentis-sefeil til einnar pers6nu 2 sk., en J)ar

sem hann er litgefinn fyrir heilt hds e&a })ess f61k 4 sk.;

sjémenn betali sem veric) hefir. — Ållt l)etta greibist

prestinum af J^eim sem efnugir eru, og nokkra

tfuh d gj (5 ra, en J^eim fåtækari bej^énar presturinn

fyrir ekkert. — Meb |)vi J^ab og kostar prestinn stærsta

6mak og umhyggju, at) præparera ungdom til Conhr-

malion, |)å åminnast allir ac) gæta sinnar skyldu i ])vi,

ab låta sHkt ekki 61aunab vera.

17. August. Kongelig Bevilling, ang. Opreisning paa Ære
efter fdrste Gang begaaet Tyverie. Fredens-

borg 17. August 1764. — Ifolge Generalprocureur

H. Stampes Betænkning 9. Juni JTf)4 var Anledningen hertil

den, at Stiftamtmanden og Amtmanden i Island onskede det

udtrykkelig udtalt ved et Reskript, at en Dom for fdrste Gang

begaaet mindre Tyverie ikke berdvede Paagjeldende Æren, eller

Competence som Vidne m. m., hvilket dog General-Procureuren

fandt betænkeligt ligefrem at udtale som Princip. Stampes

»Erklæringer« IV, 309—313. — Norske Reg. 43, 41G*'—417.

Vi Frederik den Femte &c. Vi have, efter Audun

. Thorslenson af Westmannde paa Vort Land Island, hans
\

\



Bevilling ang. Opreisning paa Ære. 517

herom allerund. gjorte Ansøgning og Begjering, samt I76i.

efter den fra Os elskel. Hr. Otto Manderup, Greve af TTT^^
n , , . „ 17. August
nanlzau &c. herover mdhenlede Erklæring, ved dette

Vores aabet Brev af sær kongelig Mildhed allern, skjæn-

ket og givet, ligesom Vi og. hermed skjænke og give

bemeldte Audun Thorstenscin igjen sin Ære, som han
er frakjendt ved den over ham for begangne ringe

Tyvene ergangne Dom, saa at samme Dom og den

derefter udsta'ndne Straf ikke skal komme ham paa

ærlige Navn og Rygte til Forkleinelse eller Præjudice

1 nogen Maade; hvorfore Vi hermed forbyde Alle og

Enhver, hannem eller hans Familie denne Sag at be-

breide og forekaste, eller i andre Maader mod hvis

som forskrevet staaer nogen Hinder eller Forfang at

gj(5re. Under Vor Hyldest og Naade. Skrevet &c.

Fredensborg den 17. Augusti 1764*.
I

Separations-Aet mellem Bispestolen og Oeco- 23. August

nomien ved Skalholt Bispestol. Oxeraa 23. Au-
gust 1764, — see ved den kongelige Confirmation under

29. Mai 1767-

Forordning for Norge ang. Fæstningsstraf. 7. septbr.

Fredensborg 7. September 1764^ — Denne Forord-

'i'ng, livis fuldstændige Titel er: »Forordning, anlangende til

livillte Fæstninger i Norge Delinquenter herefter skal henddni-

niesi) — er ikke publiceret i Island ; den fastsætter, at herefter

i'igen Slaver i Norge vorder iniodtagne uden i Friderichsstad,

l^ongsvinger, Trundiijem, Aggershuus, Friderichssteen og Vardoe-
*^^us, samt at de Delinquenter, som el'terdags ifolge For. 27.

^ovbr. 1739 dommes til Arbeide i nærmeste Fæstning, skulle

g^iae til den nærmeste af de ovennævr.te sex Fæstninger; iov-

»"»gt er denne For. overeensstemmende med den forhen anforte

') s. p. ere Opreisninger i samme Tilfælde udfærdigede for

l>orkeI Oddsson af H vitadal i Dala Syssel og J6n Jénssdn

af Stokkseyri i Arnes Syssel,

see For. 29. Juni 1764.
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1764. Forordning 29- Juni 17G4. — Norske Reg. 43, 425- 426.

-^T—^ Original-Aftryk hos Hopffner; Qvart-Forr for 1T64, S. 111—
7. Seplbr. ^^3. j^ui^j.. hos Schou IV, 778..

12. Oktbr. Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau,

ang. Erhvervelse af Ægteskabs-Bevillinger. Fre-

densborg 12. Oktober 1764. •— Bekjendtgjort paa

Althinj?et 1765 og trykt i s. A. Althingsb. Nr. iii; ligeledes

bekjendtgjort i Synodallorsanilingen for Skalholt Stift 1705. —
Norske Tegn. XXXVJI, 404-405; Fogtm. V. 2, 605— fiOG. —
General-Procureur Stampes Betænkning 25- Juli 1764 er trykt

i hans »Erklæringer« IV, 397—400.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Eftersom

du, i Anledning af en fra Amtmanden paa Vort Land

Island, Os elskel. Magnus Gislesen, til dig indkomne

Skrivelse, allerund. haver forestillet den Vanskelighed,

det er for Almuen paa bemeldte Island, naar de, som

ere hinanden saa nær paarorende, at de ikke uden

Vores foregaaende allern. Bevilling maa komme sam-

men, ville indtræde i Ægteskab, efterdi saadan Bevil-

ling ikke for end efter 12 Maaneder kan forventes, da

de, som saaledes have besluttet at indlade sig i Ægle-

"skab, imidlertid ofte forfalde i Leiermaals-Brode; saa

give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, i Anledning af saa-

dan din allerund. Forestilling, allern. ville have bevilget

og anordnet, saa og hermed bevilge og anordne, at,

naar fattige Bonderfolk og andre Uformuende paa be-

meldte Vort Land Island,, som ville indlade sig i Ægte-

skab i forbudne Led, paa behdrige Steder have beviist,^

at de hverandre ei nærmere udi Slægt eller Svoger-

skab paarore, end i Vores Norske Lovs 3, Bogs, 18.

Gapitels, 9. Artikels 3. og 5. Post ommeldes ^ saa og

for deres Sognepræst fremvise Vedkommendes Qvitte-

ring, at de, efter Biskoppens Sigelse, have betalt Noget

til næste Hospital, skal vedkommende Sognepræst være

For. 14. Decbr- 1775.
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pligtig (saa frenit ellers Intet befindes,, som deres Ægte- 1764.

skab lovliaen kunde forhindre) uden videre Vores allern. , ^, ." ' 12. Oktbr.
Bevilling, uagtet saadan deres Slægt eller Svogerskab,

at sanimenvie dem. Og i Henseende til dem, som

have Formue til, og kunne laale i slige Tilfælde al ind-

lose Vores allern. Bevilling, da, naar de have opfyldt

hvis foran for de Uformuende er anbefalet, maa de
I

vel, for at vinde Tiden, ligeledes sammenvies, men de

skulle dog med næste Skibsleilighed allerund. s()ge, og

i Vores Gancellie indlose, Bevilling til saadan deres

Ægteskab, hvilken Bevilling, naar den kommer til Is-

land, skal, som ellers sædvanligt, af vedkommende Fi-

skop paategnes; og have Vi tierom" ligeledes under Dags

tiato tillagt begge Biskopperne paa Island Vores allern.

befaling. Derefter du dig allerund. haver at rette, og

Sligt til Vedkommendes Efterretning at lade bekjendt-

8j()re. Befalendes &c. Fredensborg Slot den 42. Ok-

^obr. i764\

Anordning ang. en Justitskasses Oprettelse i le. Novbr.

Island. Fredensborg 16. Novembr. 1764. —
Publiceret paa Althinget 1765 og trykt i samme Aars Altbings-

^og, Nr. iii; ligeledes bukjendlgjort i Synodalforsamlingen for

Skalholt Stift 1765. - Norske R eg. 43, 459''-4G2; Fogtm.
V. 2, 611—615. — General -Procureur Stampes Betænkning,

dat. 5. Juni 1764, er trykt i hans aErklæringer« IV, 302—304.

Vi Frederik den Femte &a G. A. V. at, som Vi

allern. have funden for godt, en Justitz- Gasse udi

Vort Land Island, under Navn af den islandske Justitz

^^sse. at lade oprette, saa ville Vi allern. have anord-

befalet, ligesom Vi og hermed anordne og befale:

^) %sselmændene .skal aarlig paa Laugthinget, un-

^ ^lulkt, betale til Landfogden alle de Laug-
relsmænds Lon, som enhver af dem, efter den islandske
_ • '

'

O Reskr. til begge Biskopperne af samme Indhold, hvoraf

Concept findes
i »islandske &c. Missiver 1751—ITQQ« og

Rubrum,
i Nofske Tegn. XXXVIl, 405.
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1764. Lov, Thingfarebalkens 2. Cap., til dennem b5r erlægge,

16. Novbr. saaledes, at for hver en Ore svares 48 Sk. Cour. og

for hver Mark 1 Rd. 48 Sk. Gourant, og skal Landfog-

den ved Althingels Slutning give Amtmanden Specifi-

cation paa de Udeblevne med Betalingen, som seer den,

tilligemed Bciderne, ligesom om Sysselernes Afgifter er

allern. befalet, ved Execution inddreven; og som den

Lon, de 6 Laugretsmænd udi Guldbringe Syssel, hvis

Intrader Vi Selv lader oppebære, hidindtil af Vores

Cassa med 16 Rigsdaler 24 Sk. Groner er bleven ud-

betalt, saa bevilge Vi allern., at disse Penge til den

islandske Justitz-Cassa maa henlægges. — 2) Laugrets-

mændene, som hidindtil har været udnævnte fra hver

et Syssel i Landet, at besidde Laugthingsrelten , skal

herefter ikkun udnævnes fra de ved Laugtliinget nær-

mest liggende Sysseler, nemlig: Arnes Syssel 10, Guld-

bringe Syssel 8, ogKjdse Syssel 2, tilsammen 20, hvoraf

8 skal aarlig betjene Laugthingsrelten, men 10 dog ind-

finde sig, ifald nogen af de til Retten Antagne kunde

paakomme Forfald, ved Sygdom eller andel, paa Al

thinget, og disse 10 saalodes^, hver andet Aar, tilsiges

paa Mandtalsthingene inden Mai Maaneds Udgang, af

Districternes Sysselmænd, at reise til Althinget. — 3) De

skal indfinde dennem ved Laugthingets Begyndelse

udi Laugthingsrelten, under 2 Rd. Sigt til Justits-Gassen.

Paakoramer nogen af dem lovlig Forfald, skal de ufor-

tovet melde det for deres Sysselmand, og han være

pligtig at tilsige en anden i hans Sled at mode. —
4) Forsommer Sysselmændene paa Mandtalsthingene al

udnævne Laugretsmænd lil forestaaenc^e Allliingsreise,

eller og en i dens Sled som kunde have Forfald, bode

2 Rd. 24 Sk. Gourant til Juslils-Gassen. — 5) Laugrets-

mændene skal betjene Lauglhings- Retten, og forblive

* paa Laugthinget, saalænge og indtil Retten bliver op-

sagt; udebliver nogen af dem, efter at de ere indteg-

nede i Protocollen, bode 1 Mk. Gourant til Justits-Gassen

for hver halv Dag de saaledes forsommer, hvilket udi
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Protocollen skal antegnes, og ved Laugthingets Slutning 1764.

af Landslhingsskriveren anmeldes for Landfogden, lil Af- 16. Novbr.

korlning udi deres Lon. — 6) Laugrelsmændene skal

nyde 24 Sk. Courant for hver Dag de besidde Retten,

og 2 Rd. for deres Reise til og fra Lauglhinget, og,

som hidindtil, være frie for Skat og Gjeftold det Aar

de moder ved Lauglhinget. — 7) De aftrædende Laug-

retsmænd skal . af deres Formue efterdags svare alle

kongelige Rettigheder, som andre Bonder, til Sysselmæn-

dene, og skal deres Hævelse tage sin Begyndelse udi

Aarel 1765, ligesom Sysselmændene da svarer Laug-

relsmændslonnene til Landfogden. — 8) Af Laugrels-

mænds-Lcinnené og derved forefaldende Boder skal op-

rettes en Justits-Gasse, hvoraf F(5lgende skal udbetales:

a] Laugretsmændslonnene efter foregaaende §. b) hvis

til Laugthingshusets Reparation aarlig behcives, hgeledes

naar det af ny skal opbygget; c) hvis uomgjængelig

behcives til Sagers Udforsel paa Rettens Vegne, som
enten af Vores Stiftamtmand 'eller Amtmand paa Em-
beds Vegne anbefales, saaledes, at til uomgjængelige

Omkostninger derpaa godtgjores Actor, efter en af

Amtmanden attesteret Regning, mod Refusion af de

Omkostninger, Actor, ved Sagernes endelige Udfald,

vorder tildømte, — 9) Over foranforte Indtægt og Ud-

gifter skal af Landfogden til hver Nytaar aflægges Spe-

cial-Regning til Amtmanden, som derefter haver at ud-

nævne en bekvem Mand af Vore Betjente der i Landet,

til Regnskabet at revidere, da det siden af Amtmanden
skal decideres, samt derpaa af Regnskabet en Gjenpart
saavpil til Vores danske Cancellie som til Vores Rente-

kammer
til fornoden Underretning aarlig indsendes

;

men Renholdningen forbliver under Landfogdens ansvar-

lige Gjemme og aarlig forevises Amtmanden ved Reg-

ningens Indlevering. — 10) Til Gassens ydermere For-

merelse ville Vi allern. have befalet, at de, som her-

efter forundes nogen verdslig Betjening i Island, skal

betale til bemeldte Justits-Casse, nemlig Amtmanden
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1764. 4 Rd., Laugmændonc hver 2 Rd., Landfogden 4 Rd., Syssel-

16. JSovbr. mændene hver 1 Rd., Landsthingsskriveren 4 Mk., hver
'^^"'"''^^

Klosterholder 3 Mk. og Ombudsholder 2 Mk. — f1) Alle

Thingvider, som, forBotjenlernos Udeblivelse fra Althinget,

tilfalder, og efler Lov en biir deles imellem Os ogLaugretlen,

ville Vi allern. at skal henla^gges til Justits-Gassen. —
12) Naar Nogen ved Oberretterne i Landet, være sig

Geistlige eller Verdslige, ansees som temere litiganles

og tabe deres Sager, skal de og med en laalelig

Mulkt, fra een til fjre Rigsdaler, tilfiudes ved Dommene

at forbge Justits-Gassen; ligeledes de, som for grove

- Forseelser i deres Embeder bliver enten dbmte til store

Bbder eller fra deres Embeder, være sig geistlige eller

verdslige, lildommes at betale noget, i Proportion af

forbemcldte, til Justits-Gassen. — 13) De, som allern.

forundes Commissarier, som af dem Selv bliver ud-

nefnede, skal erlægge 1 Rd. for hver Commissarius,

som, forend Goramissionen maa begyndes, betales, og

med Landfogdehs Quittering i Gommissionen bevises.

— li) Skulde de farende Kjobmænd overbevises at

udfore Nogen af Landet, som ikke med Amtmandens

Pass, ifolge kongelig Forordning, er forsjunet, skal

" samme betale 4 Rd. til Justits- Gassen. — 15) Under-

dommere, hvis Domme som lovstridige af deres Over-

- dommere enten hjemvises til lovligere Behandling, eller

og som ugrundet, ulovskikket, urelviis, eller med des-

lige Gharacterer aldeles frafaldes, skal, pro meliore in-

formatione, betale 1 Rd. Er det Oberret, hvis Dom
saaledcs frafaldes og underkjendes, betaler hver af dem

som Dommen haver undertegnet 4 Rd. til Justits-Gas-

sen. — 16) Landsthingsskriveren skal aarlig, ved Al-

thingets Slutning, indgive til Amtmanden Extracl af

Laugthings-Protocollen, saavidt nogen af foranforte Bo-

der til Justits- Gassen maatte angaae, og det Aar udi

Laugretten være forefaldet, da Amtmanden iridsender

det til Landfogden. Det samme iagttager han, som

Præses saavel udi Consistorial- [som Oberretten. — -
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Hvorefter de Vecikoinmende sig diorund. haver at rette

16. Novbr.
og forholde. Givet &c. Fredensborg Slot den 16. No-

vembr. 1764.

Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau, ic. Novbr.

ang. Justitskassens Oprettelse og Anvendelse m. v.

Fredensborg 16. Novbr. 1764. — Norske Tegn.

XXXVII, 421''—422.

Frederik den Femte &c. V. S. G. T. Da Vi, i
-

Anledning af Amtmanden paa Vort Land Island, Os

elskelig Magnus Gislesens gjorte Forslag, samt din herom

indgivne allerund. Forestilling, allern. have funden for

godt, en Juslils-Casse udi bemeldte Vort Land Island,

under Navn af den islandske Justits-Gasse, at lade op-

rette, for deraf at betales: 1] Laugretsmændenes LOn;

2) hvis til Laugthingshusets Reparation eller Opbyggelse

behbves, og 3) hvis uomgjængelig behoves tii Sagers

Udforsel paa Rettens Vegne, som af Vores Stiftamtmand

eller Amtmand paa Embedes Vegne anbefales, imod Er-

statning af de Omkostninger, Actor ved Sagernes en-

dehg Udfald vorder tildomte: — saa tilskikke Vi dig

herhos den Anordning, som Vi angaaende forbemeldte

islandske Justits - Gasses Oprettelse under denne Dags

Dato have ladet udfærdige, hvilken du til alleVedkom-

niendes Efterretning paa Island haver at lade bekjendt-

gjore. — Og hvad angaaer Sysselmanden udi Dale

%ssel Magnus Ketilsons allerund. Ansogning, at maatte

godlgjores hans Bekostninger og Mdie for de ham af

Amtmanden befalede Forretninger, da kan, efter din

f'oi'estillingj dermed beroe, indtil den islandske Justits-

Cassa om 1 a 2 Aar kunde komme i den Stand, at

ham deraf kunde betales hvis ham med Billighed for

de ham, opdragne Forretninger kunde -tilkomme, og

hvorfor Gassen igjen -af vedkommende Paagjeldende

kunde nyde Erstatning; — ligesom Vi og, i Anledning

af Laugniand Svend Sblvesens allerund. Ansognmg,
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1764. samt din gjorte Forestilling, allern. ville have bevilget,

16. Novhr. at, naar den islandske Justits -Gasses Tilstand det kan

tillade, maa Laugthingshuset af dens Indlægter paa ny
r'

af Steen og Kalk opbygges Derefter du dig allerund.

haver at rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning

at tilkjendegive. Befalendes &c. Fredensborg Slot den

16. Novembr. 1764\

^765. Reskript til Biskoppen over Skalliolt Stift,

iT^jN^ Finnur Jonsson, ang. nogle Annexkirkers og

Capellers Afskaffelse. Fj edensborg 17. Mai 1765.

— Norske Tegn. XXXVII, 498^—499. P. Péturss. Hist. Eccl. Isl.

S. JOO— 101; Uddr. i Ussings Hoved -Register til den Fogtm.

Reskriptsaml. s. u. Island.

Frederik den Femte &c. V. G. T. Af en fra Vo-

res General-Kirke-Inspections-Gollegio til Os indkomne

Foreslillinu er Os allerund. bleven refereret, at end-

skjiindt ved sal. og boilovlig Ihukommelse Kong Chri-

stian den Fjerdes- allern. Befaling af 16. Åprilis 1556 er

afskaffet mange af de paa Vort Land Island værende

saa kaldede Halvkirker, hvilke ere etslags Bdnnehuse

eller Capelier, der i de fremfarne Tider af endeel

Gaarde-Eiere eller Proprieiarier ere opretlede og dote-

rede 'paa deres Gaarder, for derudi al gaae til Guds

Bord og ved samme Leilighed at anhore en Prædiken

nogle faa Gange om Aaret, da de ellers Son- og Hel-

lige-Dage soge deres rette Hoved-Kirke, — er det dog

bragt i Erfaring, at der endnu findes mange saadanne

- Halvkirker der i Landet, hvilke i Henseende saavei til

Tidens som Eiermæiidenes Forandring ligeledes nu ere

blevne ganske unyttige, og derfor ansete for saadanne,

Reskript af s. D. til de Deputerede for Financerne og Til-

forordnede i Kaniiiier-Collegio, af samine Indhold som

Ovenstaaende. Siell. Tegn. LXXXV, 240.

saaledes Concept og Registrant; reit. Tredies.
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der baade burde og uden mindste Vanskelighed kunde 1765.

afskaffes. — Ligeledes at derforuden og findes paa 17. Mai.

Island endeel Kirker, der vel, som et Annex til en Ho-

vedkirke, have deres eget Sogn, xnen, formedelst dette

Sogn ikkun bestaaer af omtrent 3 Gaarde, og i samme

heller ikke forrettes Gudstjeneste uden nogle faa Gange

om Aaret, da Folket ellers hele Aaret igjennem scige

Hovedkirken, ansees de i lige Maade for ganske unyt-

^'S^j og kaldes der i Landet af samme Aarsag over-

flbdige Kirker. — Og, som Vores General-Kirke-lnspeo-

tions-Collegium, efter indhentede paalideligste Under-

retninger i denne Sag, nu til Os allerund. have indle-

veret en Fortegnelse over hvis Annex- og Halvkirky,

som i Skalholts Stift paa Vores allero. Behag kunde

afskaffes, nemlig': Annex Kirker: 1) Tvottaae\ — 2)

Nupstad. — 3) Midbæle. — 4) Leirubache og 5) Næf-

urholt. Capelier: 1) BustarfelL — 2) Thorfastade. —
3) HrafnabjOrg. — 4) Horn. — 6) Fell. — 6) Horgsland.

— Fellsmuhle. — 8) Hvallore. — 9) Engoe. — 10)

Recker-. -^11) Eyre. — 12) Hvamm. — 13) Kialar-

dalur. — 1 i) Ytre-Holmur. — 15) Hestur. — 16) Hytarnæs.

— 17) Jorve. — 18) Gardardalstunga*'*. — 19) Stora-

Holt. — 20) Langår-Foss. — 21) Alstaros*, og 22) Svina-

nes. Saa give Vi dig nu hermed tilkjende, at Vi

allern. have funden for godt, at foranforte Annex- og

Halvku'ker skal, som unyttige og overflbdige, nedlægges

og afskaffes, og ingeti videre Gudstjeneste eller Mini-

sterialia udi samme forrettes; og ville Vi derhos allern.,

at- med disse Kirkers Inventarier, Qvilder og andet,

skal forholdes saaledes: 1) at Halvparten af Capeller-

nes Qvilder og alles Messeklæder, Ornamenter og It^-

strumeuter, skal henfalde til nærmeste fattige Præst

O d. e. l>vouå,

d. e.. ReyUir i Mosfellssveit.

d. e. Galtardalstunga
i Doium.

d. e. ÅU'lårés å Myrum.
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1765. og Kirke, efter din Sigende; men Klokkerne skal sæl-

^^^'^^J^p'
ges paa Auction, for deraf at samle en liden Capital

til Hjelp for de fattigste Kald i Stiftet. — 2) At den

anden halve Part at Qvilderne og al Eiendom skal til-
-

falde vedkommende Proprietarier og Eiermænd. Der-

efter du dig allerund. haver at rette, og Vedkommende

Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalendes &c.

Fredensborg Slot den 17. Maji 1765 \

17. Mai. Reskript til Biskoppen over Holum Stift,

Gisli Magnusson, ang. nogle Annexkirkers og

Capellers Afskaffelse. Fredensborg 17. Mai 1765.

- Norske Tegn. XXXVII, 499''-501. Uddr. i P. Péturss. Hist.

Eccl. Island. S. 101.

Frederik den Femte &c. V. G. T. Af en fra Vo-

res General-Kirke-lnspections-Collegio til Os indkomne

Forestilling . . [o. s. v. som i foregaaende Reskript]

. . . en Fortegnelse over hvis Annex- og Halv-Kirker,

som i Holums Stift paa Vores allern. Behag kunde af-

skaffes, nemlig: Annex - Kirker: 1) Videveller. — 2)

Geldingeholt. — 3) Maarstader. — 4) Hdfde. Capcller:

1) Risoe. — 2) Siglunes. — 3) Grbf. — 4) Hof. — 5)

Akrir'-*, og 6) Malmoe, Saa give Vi Xlig nu hermed til-

kjende ... [o. s. v. som i foregaaende Reskript] . . .

Befalendes &c. Fredensborg Slot den ,17. Maji 1765.

12. Juni. Rentekammer Skrivelse til Laugmand Nvein

Solvason, ang. Bekostninger ved Reparation af

Klosterkirkernes Klokker. Khavn 12. Juni 1765.

- RenteK. Isl. og Færo. Copieb. Liir. O, Nr. 603.

Paa Hr. Laugmands Skrivelse til os under 19. Sep-
r

») Ved Reskr. af s. D. (Rubr. i Norske Tegn. XXXVII, 501) til

Amtmand Magnus Gislason tilstilles barn GJenpart af oven-

staaende og næstfolgende -Reskript til Efterretning.

- ^) d. e. Akrar i Skagafirbi.
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tembr. a. p. melde vi herved til Underretning og udi

Gjénsvar, at efter Hans Exe. Hr, Geheimeraad Rantzaus

derover indhentede Betænkning er det ved kongeh'g

allera. Reskript, til Stiftamtmanden og Biskop Gisle

Magnusson 'a! 20. Maji ^ 1757 anordnet, at Klosterhol-

derne i Holum Stift, ligesom det forhen i Skalholt Stift

er brugeligt, skal aflægge aarlig Regnskab for Kloster-

kirkernes Indkomster, saa og ved hver Klosterkirke

indrette ordentlige Kirkestole, paa samme Maade som

overalt i Landet ved Beneficiariorum og Proprietariorum

Kirker er introduceret, og siden Kirke- Intraderne efter

hbistbemeldte Reskripts ydermere Indhold ikke er be-

greben under Forpagtningen, men alene de secularise-

rede Gods(er), er Sliftbefalingsmanden af de Tanker, at

Klokkernes Udsendelse og deres Omstobning for Kir-

kernes egen Regning og Risico bor skee; hvilket vi

Herr Laugmand til Underretning har villet tilmelde. Vi

forblive &c. Rentekammeret den 12. Juni 1765.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus 22. Jum.

Gislason, ang. Extra-Skattens Udredelse i Island.

Khavn 22. Juni 1765". — Rentek. Isl. og Færo. Co-

pieb. Litr. O, m\ 611.

[ Henseende til seneste Extra- Skats Paabud for

alle kongehge Undersaatter, efter kongel. allern. Forord-

^ing, som herved folger, og da ingen Anstalt derom

hidindtil fra Kammeret for Island er foiet, mens ved
^El allern. Resol. af 28. Junii 1751 derimod for Prin-

cesse-Styren saadan Anordning for Island bleven gjort,

at alle Betjentere der. udi Landet, hvis aarlige Indkom-
ster ikke var h^iere end 100 Rd. aarlig, derfor maatte

være befriet, mens at derimod alle andre samme Prin-

cesse-Styr havde at betale, saasom: 1) de af Hans

O I Originalen synes at have staaet feilagtig: 26. Maji.

Resol. 12. Juli 1765 02 17. Marts 1767.



528 Rentek. Skihv. ang. Extraskat^

1765. Maj*" Betjentere i Landet, som havde i aarlig Gage til-

22. Juni. ligemed Embedets Accidealier og Sportler over lOORd.
^ — 2j De som noget verdslig eller geistlig Embede be-

tjente og ingen vis Gage nod, mens af Jordegods, Tien-

der eller i andre Maader havde over 100 Rd. Indkomst,

item Kloster og Ombudsholdere, naar Klosteret eller

Ombudet foruden den deraf svarende Afgift dennem

over 100 Rd. maatte indbringe, desligeste Jordegods

eiere, hvis aarlig Revenlie af deres Jlordegods oversteg

100 Rd., skulde i lige Maade svare dette Paabud. —
Ville Vi allerund. foreslille Hans Kgl. Maj*, om det med
seneste Paabud ligeledes maatte forholdes, at de, hvis

Indkomster vare over 100 Rd., alene samme Extraskat

svarede, men de ovrige udi Landet derfor at være be-

friet, saa og at denne Skat for Island fdrst maatte an-

gaae fra indeværende Aars Begyndelse af; imidlertid

maatte det behage Hr, Amtmand, al forneden Anstalt

til dets Indfordring for dette Aar 1765 og fremdeles at

forfdie, at samme af dem, hvis Indkomme var over

100 Rd., blev betalt, der dog alene svarer for dem

selv, deres Hustruer og hos sig havende Bdrn, som

havde opfyldt deres lO**" Aar, desligeste deres Tjeneste-

folk, hvorimod enhver Husbond af den Ldn, Tjeneste-

• folkene af dem aarlig bekommer, naar de deraf for-

maaede Skatten at udrede, samme igjen kunde inde-

"holde og Landfogden tillige tilholdes, naar han fra

Præsterne havde erholdet deres Angivelser efter den

Ordre som Biskopperne efter vores Anmodning dennem

derom tillægger, af hvormange Personer Enhvers Fa-

milie bestaaer, sit Hoved- Mandtal over Skattens Belob

derefter at forfatte, og ellers et. åparte Regnskab derover

derfore haver at aflægge, som aarlig her til Kammeret

maatte indsendes med en saadan paategnet Attest af Ib'-

Amtmand, at de derudi anfdrte Personers Antal var over-

eensstemmende med Hoved-Mandtallet, samt Præsternes

Af- og Tilgangslister, da dot endog folger af sig selv,

at de, som have Rang. deres Gharakteer-Skat åparte

I
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betaler. Vi forblive &c. Renletammeret den 22. Junii 1765.

22. Juni.

Kongelig Resolution ang. Extraskatten i Is- 12. mu
land. Fredensborg 12. Juli 1765'^ — i Forestill.

2. Juli melder Rentekammeret, at det havde toiet Anstalt til,

at Almuen i Finmarken som sædvanlig maatte blive fri for

den i 1762 paalagte Kxtraskat
,
paa Grund af bem*« Folks no-

madiske Levemaade og Fattigdom, san at kun verdslige og geist-

lige Embedsmænd skulde betale denne Skat. — «Udi Island

og Færoerne, der og til Norge henhdre«, var Skatten heller ikke

opk/ævet i de foregaaende Aar. «Det har og med Almuen

paa disse Oer, hvilke ernære sig deels ved Fiskerie og deels

ved Qvægs og især Faars Opdræt, forsaavidt lige Beskaffenhed,

at de i Almindelighed ere fattige, og har udi forrige Tider,

ved extraordinaire Skatlers Paabud, derfor været forskaanede;

men derimod befindes dog andre, som ved den Anno 1749

paabudne Princesse-Styr efter allern. Resol. af 28. .Tuni 1751,

have erlagt deres Andeel, nemlig Retjenle, baade geistlige og

verdslige, saiiit Kloster- og Omhudsholdere, der ere at ansee

som Forpagtere, item Jordegodseiere, hvilke have udi Gage,

Embeds -Indkomster eller frie Keveniier af de i Forpagtning

overladte eller deres eiende Jordegodser, hver over 100 Rd.

aarlig«. Med de til disse Lande gaaende Skibe havde Kam-
meret foiet Anstalt til, at de som liorle til de anforte Classer

skulde betale bemeldte Extraskat, «dog ikkun fra dette Aars

Begyndelse«, for dem selv, deres Hustruer og Born 10 Aar

gamle eller ældre, samt Tjenestefolk , mod Erstatning af disse

sidste. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 46, Nr. 58;

rogO 1 Anledning af denne Rentekammerets Skrivelse and.,^
Landfogden paa Althinget ITGG , at Intet af denne Skat
var indl)etalt, hvorpaa samtlige Embedsmænd svarede, at
de havde indgivet et allerund. Andragende om dens Efter-

givelse paa Grund af de Landet overgaaende Landeplager

:

is, Faarepest, Vulkan - Udbrud af Hekla og almindelig'

Hungersnod. Althingsb. 1766, Nr. xvi.

'3 Resol. 17. Marts 1767; Rentek. Skr. 17. Januar og 24.

Oktbr. 1767.
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1765. ' jevnf. Althingsb. 1767, Nr. xxxi, 1. 3, og 1768, Nr. xxviii,

12. Juli.

^'

At den paabudne Extra-Skat svares udi Finmarken,

samt Island og Færøerne, ikkun af de der værende Be-

ljente, samt Åndre, som dertil have Formue, saaledes

som det af Vores Rentekammer paa hvert Sted er for-

anstaltetj og al derimod Almuen paa disse Steder frem-

deles, som hidindtil, for samme Skat vorder befriet,

bliver allern. hermed approberet. Fredensborg Slot den

\% Julii 1765.

27. Juli. Separations-Aet mellem Bispestolen og Oeco-

nomien ved Holum Bispestol. Oxeraa 27, Juli

1765. — see under den kongelige Conflrmation 29. Mai

1767.

4766. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus

iwamiar. Gislason, ang. Benyttelse af Udskuds-Fisk. Khavn

11. Januar 1766. — Publiceret paaAlthinget 1766, Al-

thingsb. s. A. Nr. XVI, og trylit sammest. Nr. xx. — Rentek.

Isl. og Færo. Copieb. Litr. O, Nr. 678.

Det maatte behage Hr. Aralmand , ved Overtalelse

at bringe det derhen hos Indbyggerne udi Island, at

de til deres egen og Handelens Bedste i gode Fisker-

Aaringer i deres egen Oeconomie betjener sig mere af

Udskud FiskOj og dermed hos Kjcibmændene udtog saa

meget desto mindre Meel og Brod end i fiskelose

Aaringer maatte skee, naar Sligt nodvendig udfordres,

da saadant endog deres egen Velfærd vilde befordre,

ved det at Almuen kunde anvende til deres anden

Nodvendigheder det, som de ellers ved Handelen ud-

giver for mere Meel og Br5d i gode Fisker- Aaringer,

end de nodvendig behøvede, og udi hvis Sted de

udskudte Fiske kunde tjene dem til deres ncidtijrftig

Underholdning. Vi forblive &c. Rentekammeret den

11. Januarii 1766.
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Reskript til Biskopperne i Danmark og Norge, 1766.

samt i Island, ang. Forandring i Kirkebonnen, ^j^r.
m. m. Christiansborg 14. Januar 1766. —
Siell. Tegn. LXXXVI, 1^—2.

Christian den Syvende &c. V. G. T. Saasom Gud
allermægtigste haver, efter sin guddommelige Villie og
Forsyn, til sit himmelske Riges Herlighed ved den time-
lige Dod bortkaldet Vores elskelig kjære Herr Fader,
den stormægtigste Konge og Herre, Herr Friderich den
Femte, Konge til Danmark og Norge &c. — saa til-

skikke Vi dig herhos en Formular, efter hvis Anledning
den sædvanlige Ecin efter Prædiken i Kirkerne skal

indrettes. Thi er Vores allern. ViUie og Befaling, at du
strax derom i det dig allern. anbefalede Stift fornoden
Anordning lader gjore, og haver du ellers den Eed,
hvortil dig herhos Formular sendes, saaledes allerund.

paa slet Papir at forfatte og underskrive, samt Os aller-

und, at tilsende. Dermed &c, Christiansborg den 14.

Januarii 1766,

Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau. 7. Febr.

ang. Hyldingseden, Christiansborg 7. Februar 1766.
- Norske Tegn. XXXVIU, 25-27, jevuf. Ksp6l. Arb. X, 81. .

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Saasom
Gud allermægligste haver, efter sin guddommelige Villie

og Forsyn, fra denne Verden til sit himmelske Riges
Herlighed ved den timelig Dod bortkaldet Vores elskel.
kjære Herr Fader, den stormægtigste Konge .og Herre,
Herr Friderich den Femte, Konge til Danmark og Norge
<^c., — da er Vores allern. ViUie og Befaling, at du
din Eed efter hosfolgende Formular skriftlig paa slet

Papir foi-fatter og underskriver, samt Os tilsender, saa
og, at du skriftligen tilkjendegiver Amtmanden paa Vort
Land Island, Os elskelig Magnus Gislesen, at han i

Vores Navn i dit Sted, saavidt alle civile Betjentere der

34*
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.1 766. paa Island, saavel som og andre af Indbyggerne, som

7. Febr. Jordegods der i Landet eier, angaaer, alene, men alle

Præster og andre Geistlige i begge Stifterne der paa

Landet,, tillige med Biskopperne, som derom allern. ere

blevne befalede, enhver udi sit Stift, for sig paa be-

leilige Tider og Steder med forderligste lader kalde,

og paa Vores Vegne forelægger dennem: Os deres al-

' lerund. Troskabseed corporlig at gjore efter hosfcilgende

Formularer, saasom de sig efter Enhvers Bestilling og

Tilstand kan skikke, og derforuden at underskrive Eden

efter samme Formularer paa slet Papir, hvilke skriftlige

Eder af de civile Betjentere og Indbyggere, naar Amt-

manden selv sin Eed h'geledes haver underskreven,

han med forste i Aar algaaende Skib allerund. haver

at indsende, af hvilke Regnskabsbetjenternes Eder udi

Vores Rentekammer skal leveres. Og som Vi ellers

adlern: under denne D. D. have anordnet og befalet, at

Alle ogEnhver af Vore kjære og troe Undersaatter i begge

Vore Riger Danmark og Norge, som af hoistbem*" Vores

elskelig kjære Hr. Faders Bestallings- eller Benaadings-

Breve, der enten af Gancelliel, Rentekammeret eller

nogen andensteds ere udfærdigede, i Hænde haver,

saa og alle de, som Privilegier, Exspectansbreve paa

Bestillinger, Beneficier eller andet deshge haver, skulle

inden en vis foresat Tid om Vores allern. Gonfirmation

og Fornyelse derpaa allerund. Ansogning gjcire, og det

paa ethvert Sted , hvorfra saadanne Breve forhen ere

udfærdigede: saa er hermed Vores allern. Villie og Be-

faling, at du saadan Vores allern. ViUie og Anordning

der paa Island ved Amtmanden lader kundgjore, og

derhos foranstalter, at saavel han selv som andre Vore

^

derværende Betjentere og Undersaatter, som saadanne

Breve i Hænde have, om Vores allern. Gonfirmation

derpaa forderligst Ansogning gjor, saafremt de agter

. samme fremdeles at nyde, saa og tillige lader folg®
*

rigtige Gjenparter, under deres Hænder, af de dem i

saa Maade forundte Bestalhngs- og Benaadings- Breve,
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ligesom Vi og, angaaende Præsternes og andre Geist-

liges Kaldsbreves Confirmalion have tillagt begge Bi-

skopperne Vores alleruaad. Befaling. Derefter du dig

allerund. haver at rette. Befalendes &c. Christiansborg

Slot den 7. Februarii 4766\

1766.

7. Febr.

Reskript til Biskopperne i Island, ang. Hyl- 7, Febr,

dingseden. Christiansborg 7 Februar 1766. —
Norske Tegn. XXXVUI, 27—28.

I

Christian den Syvende &c. V. G. T. Saasom Gud
,

allermægtigste haver ... [o. s. v. som i foregaaende

Reskript] ... da er Vores allern. Villie og Befaling, at

du, tillige med Amtmanden, Os elskelig Magnus Gisle-

sen, som fra Vores Sliftbefalingsmand over Vort Land

Island derom Vores allern. .Villie bliver tilkjendegivet,

alle Præster og andre Geistlige i Skalholls Stift for

Synden (i Holums Stift for Norden) paa bemeldte Island

paa beleilige Tider og Steder med forderligste for eder

lader kalde, og paa Vores Vegne dennem forelægger:

Os deres allerund, Troskabseed corporlig at gjbre, efter

den Formular, som Amtmanden ti! den Ende tilsendt

vorder, saasom den sig efter Enhvers Bestilling kan
skikke, og desforuden at underskrive Eden, efter samme
Formular, paa slet Papir, hvilke skriftlige Eder, naar
du din tilligemed har underskreven, du og Amtmanden
Os med forste i Aar afgaaende Skib allerund. haver
9t tilskikke; og ville Vi i det Ovrige, at saavel du selv,

som Præsterne og andre Geistlige i det dig allern. an-
oetroede Stift, hvilke med Vores elskelige kjære Herr
Faders Kaldsbreve ere forsynede, skal forderligst der-
paa allerund. anholde om Vores allern. Confirmation,

') Ved Reskript 5. Juni 1767 til Stiftamtmand Rantzau er
alle civile Embedsmænd

i Island meddeelt kongelig Con-
firmation paa deres Embeder uden Betaling. Norske Tegn.
XXXVIII, 352-353; bekjendtgjort paa Althinget 17G8,
Althmgsb. s. A. Nr. xxnx, 1.

1



534 Reskr. ang. TIyldingseden.

1766. da de og tillige have at lade folge rigtige Gjenparier,

r^I.'T^ under deres Hænder, af de dem allern. forundte Kalds-

breve; hvorhos du haver at indberette, hvilke af Præ-

sterne der kan formaae, og hvilke ikke, samme Vores

Confirmationer af Gancelliet at indlose. Dermed &c,

Christiansborg Slot den 7. Februarii 1766*.

8. Febr. Reiitekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus

Gislason, ang. Skatter af en Sysselmands Brngs-

jord- Khavn 8. Februar 1766. — Rentek. isl. og

Færd. Copieb. Litr. O, Nr. 688.

Sysselmanden Hans Wium har ved Ansøgning be-

sværget sig over Sysselmand Peder Torstensen, fordi

de tvende Gaarde, som T. beboer, skal ligge udi W.«

anforlroede Syssel, hvorudover han ikke heller enten

Skat eller Rettighed deraf skal have bekommet. Efter

Hans Exe. Hr. Geheimeraad Rantzaus herover indhen-

tede Betænkning, og det Hr. Amtmand derom har an-

fort, skulde Sysselmand W. af de Gaarde og Jorder,

som T. saaledes havde i Brug, aarlig tilkomme to Rigs

daler, naar de af en Bonde blev beboet, detsaarsage

H. Exe. Hr. Geheimer. og Stiftamtm. Rantzau er af den
m

Formening, at Sysselmand T. burde betale til W. hvad

han kunde have haft deraf, ifald Jorden og Gaarden

imidlertid var bleven beboet og brugt af en Bonde,

hvilket vi og saaledes bifalder, og altsaa maatte det

behage Hr. Amtmand herom at forfoie saadan Anstalt,

at Sysselmand T. til W. aarlig betaler hvad han i saa

Maade rettelig kunde tilkomme. Vi forblive &c. Rente-

kammeret den 8. Februarii 1766.

O Ved Reskripter til begge Biskopperne 5. Juni 1767 er alle geist-

lige Embedsmænd meddeelt kongelig Confirmation paa

deres Embeder uden Betaling. Norske Tegn. XXXVlH,
353-354.

E
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Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Bantzau, 1766.

ang. Enkesæde for Præste-Enker fra Valthiofstad ^riebr.

Præstekald. Christiansborg 21. Febr. 1766. —
Bekjendtajort paa Althinget 1776, see Althingsb. s. A. Nr.

XXV, S. 66. Norske Tegn. XXXVlll, 47^—48. P. Péturssoa

Hist. Eccl. Isl. S. 107-108.

Christian den Syvende dc. V. S. G. T. Provsten

i Mule Syssel paa Vort Land Island, Herr Hjorleifur

Thorderson, haver allerund. andraget, at fast alle Val-

thiofstad Kirkes Jorder ere deels ruinerede af de farlige

Elver, som lobe ned fra Isfjeldene, deels af de h5ie

Bjerges nedfaldende Skreder, saa ingen af dem er af

den Beskatfenhed , at en Præste-Enke, efter Præstens

dødelig Afgang, kan boe derpaa; men at der i Sognet

ligger en af de saa kaldede Christfar-Jorder, Arneidar-

stader, som i gamle Dage til gudelig Brug har været

henlagt, og Opsidderen derpaa altid har underholdt et

fattig Menneske, hvilken Gaard skal være meget bekvem
for Præste-Enken. Thi give Vi dig hermed tilkjende,

at Vi efter bemeldte Provst Thordersons derhos aller-

und. gjorte Ansdgning, samt din derover givne Betænk-
*

Ding, allern. have bevilget, at Gaarden Arneidarstader,

naar den vorder ledig og der er nogen Præste-Enke i

Valthiofstad Kald, maa forundes bemeldte Enke til Be-

boelse, med de Vilkaar, at hun lilbdrlig forsorger den

F'altige, ligesom en anden Bonde, samt naar der er.

ingen Enke i Kaldet, Præsten paa Valthiofstad da selv

underholder Chrislfaarmanden, imod at han tager Land-

skylden af Gaarden og dens underliggende Hjaleier.

t^erefter du dig allerund. haver at rette, og Vedkora-
inendo Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalen-

des &c. Christiansborg Slot den 21. Februarii 1766.

Kongelig Resolntion ang. Embedsboligers Ved- 25. Febr.

Ugeholdelse for Åmtmandeo og Landfogden i Is-
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1766. land. Christiansborg 25. Februar 1766^. —
25^ Febr

^ Rentekammerets Forestilling 17. Fel)r. onfores, at de nye

af t^de der i Landet befindende saakaldede Eroksteen og

Grundmuur" opfdrte Huse paa Ressastad og Vido, som vare

bestemte til Embedsboliger for Amtmanden og Landfogden,

havde kostet 7 å 8000 Rd., og Kammeret mener, at hvor

nogen Betjent ikke allerede er i Possession af fri Bopæl, bor

ham efter Omstændighederne forundes en eller anden kongelig

Bygning til Beboelse, men paalægges at bolde samme Bygning

vedlige; med Hensyn til Amtmanden og Landfogden, foreslaaes,

at hver af dem tillægges aarlig 30 Rd. — Rentek. JNorske

Relat. og Resol. Prot. 47, Nr. 14. - Uddrag.

Vi approbere efter anforte Beskaflfenhed allern.®:

2) at Amtmand Magnus Gisleson og Land-

foged Skule Magnusen udi Island, saa længe de udi

samme Embeder forblive, maa til de dem bevilgede

frie Vaaningers Vedligeholdelse forundes hver 30 Rd.

aarlig, saa og det Manglende paa Taget over den For-

stes Vaaning for Vores Regning sættes istand, hvorimod
4

disse Betjente selv bekoste Alt hvad til bemeldte Byg-

ningers Reparation udfordres, saa at de eller Arvinger

ved Fratrædelsen dertil blive ansvarlige, og Efterkom-

merne blive pligtige selv og paa egen Bekostning, uden
" mindste Udgift for Vores Cassa, at holde bemeldte Byg-

ninger udi forsvarlig Stand, saafremt de agte samme

at beholde. Christiansborg Slot den 25. Februarii

Anno 1766,

7- Marts. ReskHpt til Stiftbefalingsmand GrevRantzau,

ang. den islandske Lovs Revision. — Christians-

borg 7. Marts 1766. — Norske Tegn. XXXVIII, SS*-

—54; Rubr. bosFogtm. VI. 1, S. 11. .

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Eftersom
'

Os af en fra Sysselmand Bjarne Haldorsen paa Vort

Instruct. 28. Marts 1769.

det Ovrige af Resolutionen angaaer Amtmands -Bohgén i

Nordlandene og Finmarken.
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Land Island indkomne Meinorial allerund. er bleven 1766.

refereret, at han i Aaret 1760 er bleven befalet, at^T'^TT^
' ..'7. Marti

gaae John Olavson, Vice-Laugmand for Synden og Osten

paa bemeldte Island, tilhaande ved det af ham forfær-

digede Udkast til en forbedret islandske Lovbog, og at

han derfor har været tillagt udi 4 Aar 100 Rd. aarlig;

og som dette Arbeide ikke i de forbemeldte 4 Aar

har kundet blive færdig, haver han iillerund. begjert,

at, hgesom Vores elskelig kjære Herr Fader, salig og

hciilovlig Ihukommelse, under 13. Julii 4764 allern. har

bevilget, at bemeldte Vice-Laugmand John Qlav^en maa

endnu i 2 å 3 Aar nyde 100 Rd. aarlig, ham da lige-

ledes i samme Tid maatte forundes, om ikke det Hele,

da det Halve af de ham forhen tillagde 100 Rd. aariig.

Thi give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, efter den fra

dig derover indhenlede Erklæring, allern. have bevilget,

at Sysselmand Rjarne Haldorsen maa i samme Tid, nem-

^jg 2 å 3 Aar, som Vice-Laugmand Olavsen nyder de

forbemeldte 100 Rd., ligeledes for sin ved Lovarbeidet

havende Moie nyde 50 Rd. aarlig; og haver du at til-

kjendegive dennem, at de, ifolge den til dig den 13.

Julii 1764 ergangne allern. Befaling, aarligen skal ind-

berette hvorvidt Arbeidet haver Fremgang. Derefter

du dig alleruud. haver at rette, og Vedkommende Sligt

til Efterretning at tilkjendegive. Befalendes &c. Chri-

stiansborg Slot den 7. Martii 1766\

Reskript til Biskopperne i Island, ang. en 14. Marts,

almindelig Bededag. Christiansborg 14. Marts

1766. — Norske Tegn. XXXVHI, 57^-58.

Christian den Syvende &c. V. G. T. Da Vi allern.

have anordnet en almindelig Bededag udi Vore Riger

') Ved Reskr. af s. D. til de Deputerede for Financerne og

Tilforordnede i Rammer-Collegio er given Udgiftsordre paa

de ommeldte 50 Rd. aarlig til Bjarni Haldorsson. Siell.

Tegn. LXXXVI, 67*'—68; jevnf. Fogtm. VL 1, S. 11.
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<766. og Lande at skal holdes Søndagen den 25. Maji først-

kommende, for ved Vore kjære og troe Undersaalters

inderlige Forbdnner at tilbede Os den Allerhoiestes

Velsignelse og kraftige Bistand til Vores Regjerings lyk-

kelige Bestyrelse, til at befordre Guds Ære og Vore

Undersaalters sande Velfærd og Bedste; men Vi, i Hen-

seende til at saadan Vores allern. Befaling ikke saa be-

tids paa Vort Land Island kan blive bekjendtgjort, allern.

have funden for godt, at denne Bededag der paa Lan-

det Sondagen den . forstkommende skal holdes: —
saa tilskikke Vi dig herhos Exemplarer af de Texter,

med Gollect, Bon .og Psalmer, som Vi allern. have ap-

proberet at skal forklares og bruges paa forbem*' Bede-

dag; og er tillige Vores allern. Villie og Befaling, at du

udi det dig allern. anbet'roede Stift lader Sligt ved Præ-

sterne af Prædikestolene ScJndagen forher for Menig-

hederne kundgjore, saa og erindrer dennem ved en

alvorlig Formaning, at opmuntre hver sin Menighed til

Bon og Guds Paakaldelse, i Anledning af Vores ved

denne Bededags Anordning havende christelige og vel-

menende Hensigt. Derefter du dig allerund. haver at

rette. Befalendes &c. Christiansborg Slot den 14,

Martii 1766.

29. Marts. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus

Gislason, ang. en Sysselmands Pligt at boe i

Sysselet. Khava 29. Marts 1766. — Rentek. IsL

og Færo. Copieb. Litr. O, Nr. 709.

Efter det Sysselmand Hans Vi^ium udi Skrivelse til

os under 17. Septbr. a. p. har andraget, har en anden

. Sysselmand, Peder Thorstensen, sat sig ned pg boer

ndi Wiums Syssel. Da nu det kgi. allern. Reskript af

1, [rett. 21,] Maji 1657, hvoraf herved folger-Gopie, ud-

trykkelig befaler, at enhver Sysselmand skal boe i sit

eget Syssel, for desto bedre at kunne betjene den ge-

mene Mand ved Lov og Ret, og den kongelige Tjeneste
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at befordre, og det under deres Syssels Fortabelse, 1766.

hvem det ikke efterkom, m. v., saa maalte det behage "rr^T^^
TT . . ^ o . ^29. Marts,
nerr Amtmand derefter at foranstalte og lade paasee,

9t Sysselmand Peder Thorstensen straxen afflytter fra

Wiums Syssel og udi sit eget sig nedsætter, og tillige

efter Vores Skrivelse under 8. Februarii sidstleden,

hvortil vi os vil have refereret, betaler til Sysselmand

Wium for de Jorder udi hans Syssel, somThorst. haver

haft udi Brug, hvad Wium deraf efter Billighed kunde
og burde tilkomme. Vi forblive <&:c. Rentekammeret

den 29. Marfii 1766.

Rentekammer-Skrivelse til Landfogden, ang. 5. ApHi

Afdrag i Landphysici Gage og ffledicament-Penge.

Khavn den 5. April 1766. — Rentek. Isl. og Færd.

Copieb. Litr. O, Nr.-717. Uddrag.

^ Han vilde endog lade Sig dette være
til Efterretning, at af den aarlige Gage, som Land-

physicus udi Island er forundt, maa, ligesom del skeer

ved alle andre Gager, aarlig decourteres ^Vs pro Cento,

nrien derimod af det, som hannem til Medicamenters

Indkjob aarlig er tillagt, ikkun \ Vn pro Gento. — Rente-

kammeret den 5. April 1766.

Kongelig Resolution ang. Vadmels-Afgiften af 22

Myra og Borgarfjords Sysselen Christiansborg

22. April 1766'^. — Sysselmændene i bemeldte Sys-

seler havde andraget, at ved Faarepesten vare 14 h 15000 Stykker

^aar dode i Myra Syssel, og i Borgarfjords Syssel fast alle

^^^^i som der fandtes, saa at de af den Aarsag ikke kunde
præstere den bestemte Leverance af Vadmel , 480 Alen aarlig
for hvert Syssel, og da Indtægten, f. Ex. afBorgarf, Syssel, kun

O Begyndelsen af Brevet er Udgiftsordre paa det ved kgl.

Reskr. 7. Marts 17G6 bevilgede Honorar for Lovrevisionen,

kgl. Reskr. 7. Oktbr. 1837; jevnf. Rentek. Skrivelse 12.

Marts 1836 CIsl. Copieb. 11, Nr. 1233).

April.
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^766. beregnedes af Sysselmanden til netto mellem 40 og 50 Rd.,

-^^^^^^ kunde de ikke uden Tab betale Penge isteden , da de i saa

1. April,
p-gij maatte betale den kongelige Kasse 12 Sk. Croner for hver

Alen, som var Compagniets Priis, men maatte kun tage af

Almuen 10 Sk. Species for Alen, efter Taxten af 10. April 1702,

' hvorved de tabte l'A Sk. Croner paa hver Alen, eller hver for

sig 6Vt Rd. Croner. Afgiften af hvert Syssei var aarligOGRd.

25^/5 Sk. Croner. Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 47,

Wr. 27.

Efter anf(5rte Omstændigheder ville Vi allem. 1) fri-

tage Sysselmændene udi Myre og Borgefjords Sysler

paa Island, saa længe de, formedelst Faarenes Dod,

beviisligen ikke have været eller blive istand til at yde

deres Afgifter i Vadmel in natura, for at betale derfor

videre end efter Land-Taxten, å Alen 10 Sk. Species,

saa at Forskjellen imod de ellers erlæggende 12 Sk.

Croner imidlertid bortfalder; og 2) forunde dem paa

indeværende Aars Afgifter af bem*' Sysseler Dilation udi

2 Aar, imod at de derefter samme andrage. Chri-

stiansborg Slot den 22. Aprilis 1766.

6. Mai. Reskript til de Deputerede for Financerne og

Tilforoi dnede i Kammercollegio, ang. Fremmedes

Handel og Skibsfart paa Island, m. m. Frede-

riksberg 16. Mai 1766*. — Siell., Tegn. LXXXVI,

104—106. — Pontoppidans Saml. til Handels-Magazin for Island

1, 171—176; Rubr. hos Fogtm. VI. 1, 24. - General-Procureur

.
Stampes Betænkning i Sagen, dat. 19. Februar 1766, er trylit

i hans „Erklæringer" V, 5—18.

Christian den Syvende &c. V. S. G. -T. Os er

allerund. bleven refereret, at, efter at Vores octroyerede

almindelige Handelscompagnie, — i Anledning af den

dem igjennem Vores Rentekammer under 15. Augusti

1763allern. forundte Octroy for Handelen paa Vort Land

Island, dens 13. 14, og 15. Art., som grunder vsig paa

•) Reskr. 20. Juni 1766; For. l. April 1776.
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de Regler, hvilke fra de ældre Tider af i den islandske 1766.

Handel ere ansete som antagne, i Henseende saavel til 16. Mai.

Vores egne Undersaatter udenfor Gompagniet, som Frem-

mede, ei at maa handle paa Island, eller drive enten

Handel eller Doggerie i Soen eller Havet omkring Is-

land, — havde til bem*" Island opsendt et armeret

Fartcii, og ved samme udi afvigte Aar der ladet op-

bringe tvende franske Skibe fra Dynkerken, har Vores

elskelig kjære Herr Fader, salig og hciilovlig Ihukommelse,

paa den kongelig franske Ambassadeur, Herr Præsident

Ogiers derom gjorte Forestilling, allern. behaget at re-

solvere: at begge disse Skibe, som et Venskabs Tegn
for det kongelig franske Hof, maatte tilbage leveres,

ined videre: — Thi have Vi nu, til slig Uleilighed for

Fremtiden at forekomme, og paa det Handels-Gompag-
niet kunde vide, hvorledes de, i Henseende saavel til

Vore egne Undersaatteres som fremmede under Island

sig indfindende Skibe, som der enten ved Fiskerie eller

1 andre Maader maatte drive utilladelig Handel, sig havde
at forholde, allern. funden for godt at anordne og be-

føle, ligesom Vi og hermed anordne og befale:

i) At ingen andre Skibe, være sig indenlandske

eller fremmede, undtagen de, som tilhc3re Gompagniet,

maa gaae ind udi de islandske Havne, paa dens Rhede
eller Kyster, under Straf at blive paagrebne og con-

fisquerede, med mindre de, formedelst Storm og Uveir,

eller andre ulykkelige Tilfælde, bleve ncidtvungne der-
til, for at redde deres Liv, Skib eller Gods, hvilket de
strax ved deres Ankomst have at give Vores nærmeste
ved Stedet værende Betjent tilkjende; og skal de være
forbundne, udi deres Opholdstid der paa Stedet, hvilken

maa være saa kort som mueligt, at entholde sig fra al

Handel med Indvaanerne paa Island.— 2) Dersom Skibs-
folkene blive befundne at drive nogen Handel med deres
Lands Vare, hvilken Handel i alle Maader er forbuden
og utilladelig, og det ved Skibets Visitation befindes,
at Skibet er forsynet med Tobak, Brændeviin eller
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1766. fremmede Vare, paa en Maade, al deraf kan sluttes at

16. Mai. Rhederne har haft Hensigt dermed at drive Handel, da
"

skal i dette Tilfælde Skibet og Vårene være confisquerede,

. Coinpagniet til Fordeel; og naar Skib og Gods saaledes

er domt at være confisqueret, skal Dommeren i Island

strax, saasnart Dommen er afsagt, lilkjendegive Skip

peren, at det staaer ham frit for al indstævne Dommen
for Ober-Admiralitetet, og at han i saa Fald havde at

forsyne sig med O b er-Admiralitets-Rets Stævning inden

6 Uger efter hans Ankomst til Kjcibenhavn, da Gompag-

niet imidlertid ei maa sælge saadanl Skib. Paa det o'g

Bedragene kunde forekommes og Varenes Mængde fast-
j.

sætles, forfatte Rhederne en Specification over de inde-

havende Vare, og levere den underskreven til Skibs-

Gapitainen, som skal være pligtig at forevise den til de

i Island forordnede Visiterere, for dermed at kunde be-

vise hvad Slags og hvormange Vare Rhederne i Skibet

har ladet indlade, da ved saadan et Skibs Visitation

maa sees noget paa den Tid, detallerede har lagt under

Landet, og været hjemme fra , for derefter at domme
om, hvorvidt af den dem tilstaaede Provision de alle-

rede maatto ansees at have forlæret, og hvorvidt der

rimeligviis kunde være tilbage. — Dersom det derimod

af Varenes, Levnetsmidlernes og Drikkevarenes maadelig

Mængde, som i et Skib ere fundne, og af hvilket man
har truffen Equipagen, eller nogen af dens Folk, at drive

H

Handel, bliver befunden, at Rhederne ikke har Deel

udi saadan Handel, men at den alene angaaer Equi-

pagen, eller Nogen af dem som udgjor samme, saa skal

i dette Tilfælde de fremmede Vare, der ei ere bestemte

til Equipagens Provision og Næring, og som ei udi den

af Rhederne forfattede Optegning findes anforle, være

confisquerede og borttages, og foruden de anholdte

Vares Gonfiscation betales ligesaa meget udi Told, Gon-

sumtion og Accise, som de anholdte og confisquerede

Vare ere værd; saa skal og Skipperen for saadanue

Vares Udlosning eller Indtagelse paa et ulovlig Sted,
j
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Told- 1766,ifald det er en indenrigs Skipper, udstaae de :

rullen fastsatte 6 Maaneders Fæstningsarbeide, eller og

betale udi Straf ^00 Rd., men om det er en fremmed

Skipper, som befindes i saadan Forbrydelse, da han

betale i Straf 200 Rd., hvilke Pengeboder Skibs-Gapi-

tainen og Equipagen uden Ophold, Een for Alle og Alle

for Een, skal være pligtige at betale; og skal Skibene

selv hæfte for Forbrydelser, som begaaes af Skipperen

og Equipagen, for Told, Gonsumtion og Accise- Afgift,

saavel som SlrafbSder, indtil derfor er gjort Rede, eller

og Vedkommende her har stillet antagelig Forsikkring.

Og paa det der kunde vides at gjore Beregning over

Provisionen af Tobak, Brændeviin og Viin for enFiske-

Hukkert, ville Vi allern. have fastsat, at 50 Pd. Tobak,

et Oxehoved Brændeviin og 2 Oxehoveder Viin skal

regnes og ansættes for en Hukkerts Mandskab, af 13

Personer, naar derhos supponeres at Reisen frem og

tilbage varer 2 Maaneder; hvorefter Quantiteterne for

rdindre eller mere Mandskab, samt kortere eller læn-

gere Reise, bliver at bestemme. — 3) Dersom Skibs-

Gapitainen eller nogle Matroser blive befundne med Ind-

vaanerne paa Island at handle med islandske Vare, eller

dersom, ved den Visitation dergjOrespaa et Skib, naar

det lander udi Island, findes udi samme af dette Lands

Vare, saasom Strbmper, Vanter m. v., da skal disse

Vare ikke alene være confisquerede, men endog derfor

betales ligesaa meget udi Told, Gonsumtion og Accise,

som de anholdte og confisquerede Vare ere værd, samt

den forhen fastsatte Straf afSOORd., med hvilken Mulkt

forholdes paa samme Maade, som i næst foregaaende
Artikel om Pengebcider er anordnet. — 4) Som det og
ofte hænder sig, at fremmede Nationers Fiskerskibe,

naar de mærker at de skal visiteres, kaster over Bord
hvis de af forbudne Vare haver inde, hvorved de paa .

saadan utilladelig Maade sciger at dolge og skjule deres

Omgang, for at undgaae den deraf flydende Overbe-
viisning om utilladelig Handel: saa, for at undgaae al

16. Mai
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1766. Underfundighed og Bodragerie, ville Vi allern. have be-

^^""'^J^lp'
faletj at om Nogen, enten Vore egne UndersaatLeres

eller Fremmedes Fiskerfartoier, skulde foretage sig at

kasle Noget, det allermindste, over Borde, naar enten

Compagniets Krydsere eller andre deres Udsendte nærme

sig, for at visitere slige Fartbier, da, naar Sligt dennem

lovlig overbevises, skal saadant Fartoi og Ladning uden

videre Omstændighed anholdes, fores for Retten og

Gompagniet som hjemfalden tildommes; dog at med

Dommens Indstævning for Ober-Admiralitetet og videre

forholdes efter den forestaaende 2. Artikel. — Derefter

I eder allerund. kunde vide at rette, og det alminde-

lige Handels-Compagnie Sligt til Efterretning at bekjendt-

gjbre. Befalendes &c. Frederiksberg Slot den 16.

Maji 1766.

30. Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau,

ang. Reduction af Qvilder paa Præstekaldet Ey-

vindarholar. Frederiksberg 30. Mai 1766^ —
Norske Tegn. XXXVIII, 106^—107. .

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Under

6. Septembris a. p. haver Præsten Herr Halfdan Gisla-

son i Holum Præstekald udi Rangervalle Syssel og Skal-

holt Stift paa Vort Land Island allerund. andraget, at

. ved bem*" Holum Præstekald skal til Anno 1748 have

hæftet 24 Kirkeqvilder, til utaalelig Byrde og Ansvar for

den derværende Præst, hvorover den i bem*® Skalholt

Stift da værende Biskop skal have resolveret, at 12 af

bemeldte 24 Qvilder skulde betales af bemeldte Halfdan

Gislasons afg. Formands Stervboe til ham med 3 Rd.'

Værdie; men, som 4 af de 12 tilbageblevne Kirkeqvil-.

der samme Aar, formedelst Mangel paa Foder, ere bort-

solgte, saa at nu ikkun skal være 8 tilbage hos ham

indestaaende, det og med Thingsvidne er beviist, al

) Reskr, 30. Marts 1774.
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paa Holum Præstegjeld umuligen skal kunne underhol- 1766.
des flere end 6 Qvilder, saa haver fornævnle Halfdan ^
Gislason allerund. begjært, al han og Arvinger maatte
f"tages for flere end 6 Qvilders Ansvar og Vedlige-
holdelse, imod al betale de 18 Stykker med 48 Rd.

Mk. til Kirken eller Præstegaarden. — Thi give Vi
dig hermed tilkjende, at Vi, i Anledning af saadan aller-
und, gjorte Ansegning og Begjæring, samt efter Vores

,
t^enerai-Kirke-Inspections-Collegii herover givne Betænk-
ning, allern. have bevilget, at Supplicanten maa frilages
for at holde flere end 6 Qvilder, imod at svare 3 Rd.
Species for hver af de ovrige i 8 Qvilder; dog maa
samme 18 Qvilders Beliib ei komme Holum Præstegaard
alene til Nytte, men skal henfores til de Ovrige Præste-
gaarders unyttige Inventariers Summa, som i siu Tid
''•'dl reparteres. Derefter du dig allerund. haver at
i'ette, og Vedkorameude Sligt til Efterretning at tilkjende-

Befalendes &c. Frederiksberg Slot den 30.
Maji 1766.

-I •

Reskript til de Deputerede for Financerne 20. Juni.

og Tilforordnede i Kammer-Collegio, ang. Frem-
medes Skibsfart og Handel paa Island. Fiede-
riksberg 20. Juni 1766i. - Siell. Tegn. LXXXVI,
12l'-123. Pontoppidans Samlingei' til Handels-Mag.izin for Is-
land I, 176-179; Rubr. hos Fogtni. VI. i, S. 27.

und
Syvende &c. V. S. G. T. Da Vi

eLr^\''^V^'^'''
'''''''' ^'^^^^^^

•
'forledes Vores octroyerede almindelige Handels-

mpagme sig haver at forholde i Henseende til frem-
mede under Vort Land Island sig indfindende Skibe '

ZTJZ-T\"l
""^

'
^"^--^ Maader maattednve utilladehg Handel; og den ved Vores Hof forhen

'' SM'tr;™*
35
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1766. værende kongelig franske Ambassadeur, Herr Præsident

20. Juni. Ogier, har, forend hans Afreise, i Anledning af saadan

Vores aliern. Befaling, foreslillet, at ifald, ifolge forbe-

meldle Befalings 5. Post. Skibene selv skulle hæfte for

Forbrydelser, som begaaes af Skipperen og Equipagen,

for Told, Consumtion og Accise-Afgift, saavel som Straf-

bader, indtil derfor er gjort Rede, eller og Vedkom-

mende her have stillet antagelig Forsikkring, vilde saa-

dan et Skibs Hæftelse blive et anseeligt Tab for Rhe-

derne, efterdi det ikke vilde blive mueligt for Equipagen

at faae de i saa Maade behovende Penge i Island, eller

derfor der at kunne stille antagelig Forsikkring, hvor-

over Skibet for det Aar blev hindret fra at fiske, og

de paa dets Udredning anvendte Bekostninger altsaa

vare tabte, foruden at det og vilde blive vanskeligt,

imidlertid at faae den fornbdne Provision deri Landet:

Saa give Vi eder hermed lilkjende, at Vi" denne for-

bercirte Post i bemeldte Vores allern. Befaling isaavidt

allern. ville have forandret, at, naar nogen af Mand-

skabet paa fremmede Nationers Skibe, som fiske under

Island^ maalte befindes i de Tilfælde, hvorudi,, formedelst

utilladelig Handel, Varenes Confiscation med Told og

anden Rettighed, saavel som Slrafboder, er fastsat, da,

isteden for, som meldt, at Skibene derfor skulle hæfte,

indtil Betaling skeer, eller derfor er stillet antagelig For-

sikkring, skal Skipperen og Mandskabet uden Ophold

betale samme, Een for Alle og Alle for Een, eller og

for disse Boder udgive en Vexel, stilet paa Skibets

Rhedere, som er phglig den at honorere, imod Regres

til Equipagen, hvilken Vexel Vedkommende skal imod-

tage og lade sig nciie med, alt saa længe slige Vexler

prompte blive honorerede og betalte; men ifald det

nogensinde i Fremtiden skulde indtræffe, at en saadao

Vexel ikke strax og riglig blev betalt, haver Handels-

Gompagniet at indberette det, da def derefter skal væi^e

dem tilladt, i Henseende til de forberorte Mulkter og

Bcider m. v., at forholde sig efter forbemeldte Vores
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Befaling af 16. Maji sidstafvigt. Ligeledes ville Vi og 1766.

allern., at istedenfor at, ifolge berorte Befalings 4. Post,
20^Jnni

et Fartoi skulde dommes Compagniet hjemfalden, naar

det lovlig var beviist, at. af sammé strax for eller ved

- Skibets Visitation Noget var kastet over Borde, skal nu,

i slig Tilfælde, betales den samme Mulkt af 200 Rd.,

som efter Told- Ordonancen bcir erlægges, naar Vare
paa et ulovligt Sted udlosses eller indtages; og skal

for saadanne Boder udgives og modtages Vexler, og
dermed forholdes paa samme Maade som foranfort.

Endelig, som udi Slutningen af bemeldte Befalings %
Post Provisionen af Tobak, Brændeviin og Viin paa en

Fiske-Hukkert er beregnet efter, at en Reise frem og
tilbage ikkun skulde vare 2 Maaneder, ville Vi og denne
Post, i Anledning af bem*« Herr Præsident Ogiers derom
gjorte Forestilling, derhen have forandret, atProvisionen

maa fastsættes paa 4 Maaneder, dog efter den forhen

gjorte Beregning og bestemte Regel, i Henseende til saa-

dan eu Fiske -Hukkerts mere eller mindre Mandskab,
samt kortere eller længere Reise. — Derefter I eder

allerund. haver at rette, og det almindelige Handels-

Gompagnie Sligt til Efterretning at bekjendtgjore. Be-
falendes &c. Frederiksberg Slot den 20. Junii 1766.

Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau, 20. Juni.

ang. Medicinalvæsenet, Frederiksberg den 20.

i| Juni 1766*. — NorskeTega.XXXVni,ll9-120; Fogtm.
VI. 1, S. 2C—2T. .

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Som Os
allerund. er bleven refereret det af Landphysicus paa
Vort Land- Island Bjarne Paulsen indgivne allerunderd.
Forslag, saa og de saavel fra Vores Bentekammer som
dig derover indhentede Betænkninger; saa give Vi dig
nu hermed tilkjende, at Vi, i Anledning deraf, allern.

have bevilget :

*

O jevnf. Reskr. 8. Apr, 17G8; kgl. Resol. 12. Mai 1783.

35*
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1766. 1) At der, for det Forste, maa antages tvende Fjer-

20. Juni. dings-Chirurgi paa Island, nemlig de af Landphysicus

dertil i Forslag bragte Magnus Gudmundsen og Halgrim

Jonsen Bachman, som begge af ham ere underviste,

- hvilke nu, ved deres Antagelse, af Vores Gassa begge

maa nyde engang for alle 100 Rd. til Instrumenter og

B5ger, som da, under Landphysici Tilsyn, skal blive et

Inventarium for de efterkommende Fjerdingschirurgi
;
og

- kunde Biskopperne med Amtmanden nærmere foreslaae

Sleder til fri Bolig for dem, den ene i Norder- og den

anden i Vesler-Fjerdingen. Disse forbemeldte tvende

Fjerdingschirurgi maa, fra indeværende Aars Begyndelse,

tillægges hver 66 Rd. aarlig, nemlig af 2 Degncrs og

1 Eleemosynarii Underholdning 72 Rd. ^ (hvorom nær-

mere med Vedkommende skal corresponderes), af Land-

physici tillagde Indkomster efter hans eget Tilbud 32 Rd.-,

de dem begge hidtil, imedens de vare under Land-

physici Underviisning, af Vores Gassa tillagde 20 Rd.

aarlig, som fremdeles maa vedvare, og de endda mang-

lende 8Rd. maa tages af det islandske Tugthuses Ind-

komster, som da udgjor for dem begge aarlig 132 Rd.

—

2) I Henseende til den af Landphysico foreslagne For-

andring med Hospitalerne, da, som du anseer samme

for en meget betydelig Sag, haver du at anordne trende

geistlige og trende verdslige Embedsmænd der paa

Landet, denne Post at undersoge, hvorefter de deres

Forretning til begge Biskoppernes og Amtmandens Be-

tænkning haver at indsende; og kunde Landphysicus

imidlertid foreskrive de Syge et diætisk Reglement, hvor-

hos Hospitalsforstanderne kunde paalægges at besorge

dem derefter forpflegede, saavelsom og at correspon-

dere med ham aarligen om de Omstændigheder de be-

finde sig udi. — 3) Som Vi og, i Anledning af bemeldte

Bjarne Paulsens gjorte Forslag, angaaende en Indretning

O kgl. Resol. 21. April 1777.

kgl. Resol. 11. April 1774.
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W examinerede Jordenibdres Etablissement paa Island,

allern. ville skjænke 100 Bd. aarligen, som skal anvendes

og uddeles til de paa de fornoden befundne Steder an-

tagende og fordelende islandske Jordemodres Under-

holdning: saa have Vi ladot befale Amtmanden, Os

elskelig Magnus Gislason, at overlægge med Landphy-

sicus og andre Vedkommende, hvorledes denne Ind-

retning til Landets almindelige Nytle bedst kunde iværk-

sættes, saa at paa de fornodensle Steder islandske Jorde-

modre kunde amdses, hvorefter han derom sit Forslag

med de i Aar hjemkommende Skibe haver at indsende.

Derefter du dig allerund. haver at rette og Vedkom-

mende Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalen-

des &c. Frederiksberg Slot den 20. Junii 'I766\

Kongelig Resolution ang. Erstatning til Gom-

pagniet for en frigiven Prise. Frederiksborg d.

29. Juli 1766. — Ved kgl Resol. 3. Sept. 17G5 frigaves

to af det fra det almindelige Handelscompagnie i samme Aar

udsendte armerede Farloi opbragte, og paa Grund af Smug-

^ei'ie i Island priisdomte Skibe fra Dunkirken, som Veii-

skabstegn imod den franshe Regjering (jevuf. Reskr. 16. Mai

iTGd). Compagniets Præses og Directeurer havde derfor ind-

givet en i^jennem Cancelliet til Kammeret indkommen Ansog-

ning, enten om Erstatning for disse losgivne Skibes og Lad-

ningers Værdie, beregnet til 7(106 Rd. 35 Sk., eller for hvad

de have anvendt paa Udrustningen af deres Fartoi, for opgivet

til G679 Rd., senere til 7938 Rd. 14 Sk. — Det sidste mener
Rentekammeret ikke at kunne komme i Betragtning, da dette

foretagende er begyndt paa Compiigniets ,,egen Regning og

^^''e", aien derimod at der er gyldig Grund til at soge om
P^rstatning for de priisdomte Skibes Værdie, som det anslaaer

') Y^d Reskr. af s. D. er de Deputerede for Financerne og
Tilforordnede i Kammer-Collegio meddeelt hulholdet af

foranforte Reskript, med Ordre til at foranstalte det For-
nodne med Hensyn tilUdbetalingerne. Siell.Tegn.LXXXVI,
124, jevnf. Fogtm. VI. i, 26.

29 . Juli

.'i
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til 6000 Rd. (Forest. 21. Juli). - Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 47, Nr. 62.

Yi ville efter anforte Omstændigheder allern. for-

unde det almindelige Handels-Gompagnie, til Erstatning

for deres Rettighed til disse opbragte og siden losgivne

2 franske Skibe med Ladninger, ialt 6000 Rd., som af

Vores Cassa til Betaling anvises. Frederiksberg Slol

den 29. Julii 4766.

26 August. Kongelig Resolution ang. Erstatning for op-

bragte franske Skibe. Frederiksborg 26. August

1766. — Gelieimeraad og Over-Secrelair Baron Bernstorf

havde meddeelt en kongelig Resolution : ^^at den Sag om Skades-

losholdelse for Rhederne af de udi sidstafvigte Aar ved det is-

landske Compagnie opbragte, i Dynkirken hjemniehdrende 2

franske Skibe, maa paa den af Justitsraad Hiibner forligte, udi

derved foiet Note anforte Maade, endes og afgjores". Ifolge

deraf blev Rhederne at godtgjore: ^^For Tab paa Udredningen

udi Livres tournois (hver Livre å 22 Skilling danske) : 16,649L.

2 Sols 5 Din., og for Tab paa den Fordeel disse Skibe imid-

lertid kunde have fortjent, 3000 Rd. d. Cour., ansl. til 13,090 L.

19 Sols", hvorfor Kammeret indstiller Godtgjorelsen af disse

tilsammen over 6800 Rd., foruden de Compagniet godtgjorte

6000 Rd. (Forest. 14. August). Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 47, Nr. 67.

Det er saaledes Vores allern. Vilhe, at Rhederne af

de udi sidstafvigte Aar under Island opbragte, i Dyn-

kirken hjemmehcirende 2 franske Skibe,' skal godlgjores

deres havte Tab paa Udredning og Fortjeneste, med

anfcirte 16649 Livres tournois, 2 Sol 5 Din. og 3000 Rd.

• dansk Gourant, hvorefter den fornødne Anstalt herom

fc5ies. Frederiksberg Slot den 26. Augusli 1766.
m

4. okthr, Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus

Gislason, ang. Extra-Skatten i Island. Khavn

den 4. Oktbr. 1766^ — Bekjendtgjort paa Althinget

') jevnf. kgl. Resol. 12. Juli 1765; Rentek. Skrivelse 17-

Januar 1767.

1766.

29. Juli

4
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1767 ved Amtmand O. Stephensens Skrivelse 15. Juli s. A., 1766,

trykt i Altliinosbogen Nr. xxxi, 1 ; jevnf, Altliingshogen 1768, '

Nr.xxiix, 7; Rentek. Isl. og Færo. Copieb. Litr. P, Nr. 49.
^'

Det maatte behage Hr, Amtmand at lade bekjendt-

gjbre de aftrædende Laugrettesmænd udi Island, al det

uden Forandring vil have sit Forblivende ved den 7,

Articul udi Forordn, af 16. Novbr. 1764, at de fra

Aarets Begyndelse 1765 svarer alle kongelige Rettig-

heder som andre B5nder til Sysselmændene, hvorover

Wr*- Amtmand selv noie vilde lade overholde, at samme

efterkommes; hvilket udi Gjensvar paa Hr. "Amtmands
^

Skrivelse herom til os under 5. Augusti sidsti. formeldes.

Vi forblive &c. Rentekammeret den 4. Oktbr. 1766.

Over-Secretair Grev Otto Thotts Skrivelse 13. Decbr.

til Ntiftbefalingsmand Rantzau, ang. ThiDglæsning

af Pante-, Mageskifte, Skjode- og Gavebreve paa

Island. Khavn 13, Decembr. 17fi6. - Bekjendt-

§.iort ved Amtmand O. Stephensens Brev til Laugmænd og

Sysselmænd, trykt i Allhingsb. 1767, Nr. xxxi, 2- — Ober-

Secretererens Brevb. 1760, Nr. 715, S. 1217-18- — General-

Procureur Stampes Betænkning 18. Juli 1766 er trykt i hans
uErklæringer" V, 125-130.

Da det af Landsthings-Skriveren paa Island. Sivert

Sivertsen, allerund. er bleven andraget, hvorledes det

tilforn over i 30 Åar skal have været Brug i Island, at

Vedkommende, ifolge N. L. 1—8—4, have ladet deres
J^ante-, Mageskifte-, Skjode- og Gave-Breve læse og pro-

Qt'ollere ved Laugthinget, hvilket og i sig er en meget
B^d, nyttig og med Loven overeensstemmende Brug og

da Eierne af slige Breve derved faae vedbbrlig
Sikkerhed, og Andre, som ville lilforhandie sig eller
sætte Penge i Jordegods, Huse eller Gaarde, derved af
rotocollen altid kunne faae den behbvende og til-

strækkelig Underretning; men det derhos er berettet,

gaair*^^"^
' ^^^^^^ 5 å 6 Aar skal tildeeis være

aet af Brug, saa at der i samme Tid kuns er saare
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• 1766. faae af slige Breve ved Retten læste og protocpllerede,

13- Decbr. hvilkel letielig kan give Anledning til megen Uorden
' og Urigtighed, og foraarsage forlrædeh'ge og bekoste-

lige Processer, lil Tab og Skade for Vedkommende: —
saa ville Deres Excell. behage, overalt i Island at lade

bekjendlgjcire, lil Advarsel for dem som det maalte an-

gaae , at de lade saavel de forher i forrige Aaringer

udstedede, men ikke thinglyste Adkomst- og Pantebreve,

som de, der eflerdags maatle udgives, for vedkommende

Retbehcirig læse, paaskrive og protocollere, da dej ifald

de det forscimme, have sig selv at tilskrive saavel det

Tab og Usikkerhed, de derved underkaste sig, som de

bvrige Uleiligheder, deraf maalte flyde for dem selv og

Andre. Jeg forbliver &c. Gancelliet den 13. De-

cembr. 1766,

^767. Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Skuli
17. Januar. Magnusson, ang. Extra-Skatten. Khavn 17. Ja-

nuar 1767. — Rentek, Isl. og Færo. Copieb. Litr. P, Nr. 90.

Yi have lil Gjensvar paa Hans Skrivelse under 22.

Septbr. a. p. ikke villet lade være umeldel, at siden

Extra-Skatten betales udi Courant, saa fcilger og deraf,

at de, hvis Indkomme til 100 Rd. udi Courant og der-

over kan belobe, samme efter den kongel. Resolution

tilkommer at erlægge, hgesom at de udi Island sig be-

standig opholdende Gompagniets Betjentere og Hånd-

værksfolk , hvis Indkomster ere 100 Rd. og derover,

endog denne Extra-Skat tilkommer at udrede, siden de

ikke samme andensteds udi Hans Maj*' Riger betaler;

for det Ovrige have Vi idag tilskreven Amtmanden,

saadan Anstalt hos Sysselmændene at forfcjie. at dé

•
' Extra-Skaiten, enhver for sit Syssel, indcasserer, og der-

for til ham som Landfoged aflægger vedborhg Rigtig-

hed. Vi forblive &c. Rentekammeret den \ 7. Ja-

nuarii 1767.
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Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus ne?.

Gislason^ang. Extra-Skattens Inddrivelse. Khavn TTl^i
den 17. Januar 1767. — Bekjendtgjort paa Althinget

1767 ved Amtmand O. Stephensens Skrivelse 15. Juli s. A.,

'tryiit i Althingsbogen Nr. xxxi, 1; jevnf Althingsb. 1768,

Nr. xxiix, 7. — Rentek. Isl. og Færo.Copieb. Litr. P, Nr. 83.

Saaledes som hosfoigende Copie udviser, er Land-

fogden Skule Magnusen, paa hans Foresporgsel om Extra-

Skatten, herfra i Dag bleven svaret, hvorefter det maatte

behage Hr. Amtmand hos Sysselmændene overall udi

Island saadan Anstalt at forfoie, det de, enhver for sit

Syssel, Extra-Skatten indkræver, og derfor til Landfogden

behcirig Rigtighed aflægger. Vi forblive &c. Rente-

kammeret den 17. Januarii 1767. _ •

Reskript til Biskoppen over Skalholt Stift, 6. Pebr.

Amtmanden og Laugmanden for Sonden og Osten

paa [sland, ang. Tugthusets Indtægter og Be-

styrelse. Christiansborg 6. Februar 1767, —
Bekjend'tgjort paa Althinget 1767, og trykt i Althingsb. s. A.

Nr. XXXI. - Norske Tegn. XXXVIII, 244—245.

Christian den Syvende &c. V. G. T. Da Vores

elskelig kjære Herr Fader, salig og hoilovlig Ihukom-

melse, ved allern. Resolution af 27.^ Martii 1759, har af

de kongelige Reveniier paa Vort Land Island henlagt

tit et Tugthuses Oprettelse sammesteds, saasom:

1) Afgiften af de til Sysselmændene i Landet bort-

forpagtede Sagefald, hvis Relob er aarlig Croner 139 Rd.

70 Sk. — 2) En vis Afgift af den udi Landet oppe-

bærgende. Landskyld, neml. 2 Skilling udi Courant af

hver 30 Alen eller 48 Fisk, og 1 Va Sk. Courant af hver

.') Amtmandens Dodsfald, 3. Novbr. 1766, har endnu ikke

været Rentekammeret bekjendt.

^3 rett. 20. Marts.
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1767. Qvilde, der af Vores forbeholdne Landskyld udfalder

^"^''^^^^ udi Croner til 44 Rd. 58 Sk., foruden hvad denne Afgift

udgjdr af alt andet Gods udi Landet, baade beneficeret

og Eiendoms-Gods, der og til Tugthuset er henlagt. —
3) Ved kongelig allern. Resolution af 4. Junii 1764 er

endvidere Thingore Klosters Indkomme fra samme Aars

Begyndelse dertil henlagt, hvorfor til den kongelige Cassa

er svaret udi aarlig Afgift 178 Rd. 42 Sk. — 4) Videre

den Os tilhørende Gaard Arnestad ^, hvis aarlig Land-

skyld er 7 Rd. 28 Sk., dog at saavel Klosterets som

Gaarden Arnestads Indkomme ikke længere skal folge

Tugthuset end til dét kommer i den Stand, at det af

egne Midler kunde lOnne og underholde Betjenterne og

Lemmerne, da Reventierne igjen den kongelige Cassa

skal tilfalde^; saa er hermed Vores allern. Vilhe og

Befaling, at I paatager Eder at være Directeurer for

bemeldte Tugthuus paa Island, saa og paaseer, at dets

Reventier til dot Brug de ere henlagde rettelig vorder

anvendte. Derefter I Eder allerund. haver al rette. Be-

falendes &c. Christiansborg Slot den 6. Februarii 1
767.''*

t

13. Febr. Forordniog ang. Rentefoden i Danmark og

Norge. Christiansborg 13. Februar 1767. —
Denne Forordning er , som Overskriften viser , kun be-

stemt for 'Dann)ark og Norge, og er ikke publiceret i Island;

derimod er der ijublicerel saavel For. Januar 1771, ang.

dens Ophævelse, som ogsaa For. 12. Novbr. 1772, hvorved den

alter er sat i Kraft. — Siell. Reg. G9, 388- 389. Original-Aftryk

hos Hopffner; Qvart-Forr. for. 17C7, S. 11-12; Schou V,

d. e Arnarh6ll ved Reykjavfk.

'3 Norske Kammers Skriv. 14. Marts 17725 Toldkammer Skri-

velse 5. Novbr. 1774.

^) Ved Over-Secretairen Grev Otto Thotts Skrivelse 7. Febr.

1767 er Gjenparl af delte Reskript tilstillet de Deputerede

for Financerne og Tilforordnede i Kammer-Collegio (Rente-

kammeret) ; Ober-Secretererens Brevb. 1767, S. 74—76.
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25—26. — General-Procureur Stampes Udkast til denne For- 1767.
ordning er trykt i lians ,,Erk læringer" V, 235—236. 13. pebr.

FononoNiNG, at af de Penge, som i Danmark og

Norge herefter udsættes, ikke maa lages hiiiere Rente

end Fire af fiundrede aarligen, med videre.

Vi Christian den Syvende &c. G, A. V., at^ som'

det allerede for endeel Aar siden, ved Forordningen

af 17. Martii 1751, er bleven Vedkommende tilladt, at
^

udsætte publique og Umyndiges Midler for fire af Hun-

drede aarlig Rente; det og, siden den Tid, er kommen

dertil, at af de fleste CapiCaler, som her i Landet ere

udsatte, nu ikke svares hoiere Rente; hvilken Renter-

nes Forandring og Nedsættelse ei alene er dem fordeel-

agtig, som med Besværing besidde faste Eiendomme,

men endog nddvendigen megetmaa tjene til Handelens Flor

og Udvidelse, samt Fabriquers og Manufacturers Istand-

sættelse og Fremvæxt: — saa have Vi, efter slige

Omstændigheder, og for endvidere at befordre disse

saa nyttige Hensigter, af særdeles Omhu for Vore kjeere

og troe Undersaatters sande Bedste og Velstand, allern,

funden for godt at anordne og befale, ligesom Vi og

hermed allern. anordne og befale, at af de Penge, som,

mod aarlig Rente, udi Vore Riger Danmark og Norge

herefter udsættes, ikke maa tages hoiere Rente, end fire

af Hundrede aarligen. Dog, hvad de i Forordningen af

26. Novembris 1731 tilladte, og saa kaldte Vexelobli-

gationer angaaer, da maa af de Penge, som mod slige

Vexelobligationer, paa nogen kort Tid udlaanes, tages

fem af Hundrede aarlig Rente, Alt under den i Loven

fastsatte Straf for dem, som maatte understaae sig, '

hoiere Rente, end her foreskrevet staaer, at tage. Thi

byde og befale Vi hermed Vores Vice-Statholder i Vort

Rige Norge, Grever, Sliftbefalingsmænd, Friherrer, Bi-

skopper, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præ-

sidenter, Borgemestere og Raad, samt Fogder og alle

andre Vedkommende , som denne Vores Forordning

under Vort Gancellie-Seigl tilskikket vorder, at de den
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1767. paa behørige Steder lader læse og forkynde. Givet paa

'^^^^Yebr
^^^^ Christiansborg i Vores kongelig Residentzstad

Kjobenhavn den 13. Februarii Anno 1767.

14. Febr. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Magnus

Gislason, ang. Indskærpelse af Forbud mod Han-

del med Fremmede. Khavn 14. Februar 1767\ —
Bekjendtgjort paa Althinget 1767 ved Amtmand O. Stephensens

Skrivelse til Laugniænd og Sysselmænd, trykt i Althingsbogen

s. A. Nr. XXXI, 1"; jevnf. Althingsb. 17C8, Nr. xxiix, 7. —
Rentek. Isl. og Færo. Copieh. Litr. P, Nr. 109.

Da vi af Præses og Directeurerne for Handels-

Compagnietj deres Indberetning her til Kammeret, og

af de Relationer, som fra Compagniets Kjbbmænd til

dennem er indloben , har befunden , at Compagniet

skulde blive fornærmet ved forbuden Flandel: saa, for

saadant saavidt mueligt var at blive forekommet, maatte

det bohage Herr Amtmand alvorlig at iilholde alle Sys-

selmændene, enhver for sit Syssel, noie at paasee og

forekomme, at ingen Handel med Fremmede og Uved-

kommende, af hvem det end være maatte, udi Landet

blev foretagen, og at Herr Amtmand for sin Deel selv

derover vilde lade iiolde, for derved at befordre den

Rettighed, som Compagniet til Handlen udi Island .efter

deres Octroy haver. — Rentekammeret den 14. Fe-

bruarii 1767.

14. Fcbr. Rentekammer-Skrivelse til Landphysicus Bjarni

Palsson, ang. Landphysici Gageforhold. Khavn

14' Februar 1767. — Rentek. Isl. og Færo. Copieb.

Litr. P, Nr: 110.

Vi have udi Anledning af Hans allerund. Memorial

til H. kgl. Maj* under 6. Septbr. a, p. Hannem herved

skullet tilmelde, at Han ikke mere end alle Andre, —

O jevnf. Rentek. Gire. og Skriv. 16. Mai 1767.
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der uden Forskjel af forste Aars Gage, som til Bcirne- 1767.

huset er henlagt, maa lade sig decourtere 5 pro Centum, 14. Febr.

og tillige udi den aarlige Gage de sædvanlige 2V3 pro

Cento — derfor Kan være at fritage, hvorimod Han

herved befries for pro Cento Afkortning af de Ham til

Medicamenter aarlig tillagde 200 Rd. — Hans tillagde

Indkomster bestaaer ellers udi Folgende:

1) aarlig Gage , 300 Rd. » Sk.

^) til Medicamenter 200 Rd., hvoraf

Han til frie Medicamenter for de

Fattige ikkun betaler til de fore-

slagne fire Fjerdings-Ghirurgi, naar

de maatte blive antagne, enhver

16 Rd., som da er for dem alle

64 Rd., og -saaledes for sig selv

har heraf tilbage 136 — » —
3] Efter den 38. Post udi Octroyen be-

taler Gompagniet Ham aarlig . . . 200 — » —
udenatHan, efter indhentedeUnder-

retning,mindsteFragt til Gompagniet

har erstattet, mens bleven udbetalt

disse 200 Rd. uden nogen Decourt.

4) Ihvorvel det ved Forslaget om Hans

Antagelse ei er anfdrt den kongel.

Kasse til mindste Udgift Skattefri-

heden af den Ham til Beboelse an-

viste Jord Nes, og derfor ei heller

ved kgl. allern. Resolution under

. 18. Martii 1760 Ham er bleven til-

staaet, saa dog, siden Instructionen

Ham samme har tillagt, godtgjores

^Ham, saa længe Han er Landphy-

sicus, de derfor udi Landfogdens

Regnskab til Udgift anforte 44 Rd.

Croner, eller Gourant 46 — 72 —
T^ris 682^d772SkT
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1767. - Transp. 682 Rd.72 Sk.

14. Febr, dog uden mindste Folge for Efter-

kommerne udi Embedet, siden hver-

ken de, ei heller de foreslaane 4

Fjerdings- Chirurgi eller Andre, i

hvem det end være maatte, nogen

Skattefrihed, til Afgang udi Landets

kongelige Intrader, mere herefter

kan forvente sig accorderet.

5) Udi Island er Hans Embede tillagt,

som ei de kongelige Intrader ved-

kommer, 24 Rd. Species, eller

Courant 27 — » —
6) Efter det medicinske Collegii ind-

hentede Betænkning tilbringer de

udsælgende Medicamenter Hannem

som Apotheker en skikkelig Fordeel.

7) .,Ved den 12*** Post udi Instructionen

er Ham tilstaaet for hver Dags Reise

Han er fra Hans Huus til Patienter,

48 Sk., og for hver Dag Han op-

holder sig hos dem, foruden an-

stændig fri Underholdning, daglig

32 Sk., der Dg for Ham bliver en

nogenledes Fordeel.

. 8) Til en Bygning for Ham som Land-

physicus var bragt udi Anslag 800

Rd., med Forsikkring, at samme ei

mere skulde kunne koste, og dog

har den kongelige Cassa 1111765

Aars Udgang derfor maattet udbe-

tale, foruden fri Transport for Ma-

teriaherne, den Summa 3418 Rd.

60 Sk. — Og kan altsaa Hans visse

Indkomster ansættes til 709 Rd. 72 Sk."

aarlig, foruden Hans Fortjeneste som Apotheker, og hvad

Hans Reiser til. Syge og Haus Ophold hos dennem Han-
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uem indbringer, hvoraf det befindes, at Han for sit 1767.

Embede meget vel er bleven aflagt; og uagtet at denue^"^^""'^;*^

kgl. aliern. Resolution under \S. Marlii 1760, der er af

saadan Indhold, til Medicamenters Indkjbb forunder

Ham ved Tjenestens Tiltrædelse 249 Hd. 821 Sk., som

Ham og her paa Zahl-Gassen er bleven anviist, og der-

efter aarlig 200 Rd., saa har Han dog for det forstå

Aar endvidere tilboidt sig fra Resolutionens Dato 158

Rd. 34 Sk., som Ham endog af Landets kongelige In-

trader af Landfogden er bleven udbetalt, og de konge-

lige Indkomster afgaaet, og folgelig for det fdrste Aar

bekommet 398 Rd. 20 Sk., da den kongelige Resolution

Ham ikkun 249 Rd. 82 Sk. har accorderet, delsaarsage

de mere pro 1760
, end den kongelige Resolution Ham

har tilstaaet, oppcbaarne 158 Rd. 34 Sk. igjen den

kongelige Cassa af Ham vil blive at erstatte, hvilket til
'

Efterretning formeldes. Vi forblive &c. Rentekamme-.

ret den 14. Februarii 1767.

-Reskript til Stiftbefalingsmand GrevRantzau, 27. Febr.

ang. Horstrafs Formildelse til Vand og Brod.

Christiansborg 27. Februar 1767. — Rekjendtgjort

paa Aithinget 1767, Althingsb. s. A. Nr. xxxi. — Norske

Tegn. XXXVIU, 264 -265.

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Som Os

allerund. er bleven refereret din ti! Os under 22. De

cembr. sidsti. indkomne allerund. Forestilling, med der-

hos fra Sivert Jonsson af Bardestrands Syssel og Magnus

Einersen fra Myre Syssel paa Vort Land Island ind-

sendte Memorial, hvorved de, som udi deres Ægteskab

med ledige Qvindemennesker har begaaet Hoer, og

derfor er overgaaet Dom, at romme de Sysseler, hvor

de boer, allerund. haver ansogt om aliern. Befrielse for

at r()mme Sysselet, hvor de med Hustru og Born sig i

mange Aar have opholdet, og du, saavel som Amtman-

den paa bemeldte Island, Os elskelig Magnus Gislesen,
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1767. i den Anledning allerund. have indstillet, om ikke

Qvindemenneskérne, som li)se og ledige, maatte blive

henviste til et andet Syssel at si3ge deres Ophold. Thi

give Vi dig hermed tilkjende, at Vi af sær kongelig

Mildhed allern. ville have bevilget, at Supplicanterne,

bemeldte Sivert Jonssen og Magnus Einersen, for den

tildømte Straf, at rbmme Sysselet, allern. maa være fri-

tagen og benaadede, imod at hensættes paa Vand og

Brcid udi fjorten Dage. Derefter du dig allerund. kan

vide at rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning at

lade kundgjore. Befalendes &c. Christiansborg Slot

den 27, Februarii 1767.

7. Marts, Over-Secretair Grev Otto Thotts Skrivelse

til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau^ ang. Leier-

maalS-BSder. KhavnT. Marts 1767.— Denne skri-

velses Indhold er hekjendtgjori paa Altiiinget ved Amtmand

O. Stephensens Skrivelse til Laugmænd og Sysselmænd den

15. Juli 1767, trykt i Altliingshogen s. A. Nr. xxxi, 2. —
Ober-Sekretererens Brevb. 1767, Nr. 108, S. 167—168.

Udi indkommen Memorial haver Sysselmanden i

den nordoste Part af Mule Syssel, Peder Thorslensen,

alierund. andraget, at tvende Bonderfolk der i Sysselet,

Thorder Sigurdsen og Solveig Jonsdatter, som ere hin-

anden i tredie Led beslægtede, haver i Aaret 1764

avlet Barn sammen, og derefter i Aaret 1765 erholdet

kongelig Opreisning for saadan deres Forseelse, og til- ,

hge Bevilling at indlade sig i Ægteskab, uagtet benieldte

deres Slægtskab, i hvilken Anledning disse Folk skal

formene, at Leiermaals-B5derne, som ellers sædvanlig

efter Store-Dommen betales, burde dem eftergives; men

da deslige Bcider til Supplicanten og andre Sysselmænd,

for aarlig Vist at svare, ere bortforpagtede, han fore-

sporger sig, om bemeldte Bcinderfolk, ifcilge den dem

allern. forundte Bevilling, skulle være befriede for de

sædvanlige Leiermaals-Bdder: thi maatte jeg have D. Exe.

tilmeldet,. at i deslige Tilfælde bor de Vedkommende



Canc. Skriv. ang. Leibrmaals-Boder. 561

for disse Boder frie al være; hvilket D. Exe. behagelig 1767.
Ville lilkjendegive Vedkommende. Jeg forbliver &c.

"^"^^'^'^

Gancelliet den 7. Marlii 1767.

Kongelig Resolution ang. Eftergivelse afExtra- ^^^^ts.

skat. Christiansborg 17. Marts 1767\ — ifolge

^Rentekammerets Forestilling 9 Marts havde Nogle fra Island,

som ifolge kgl. Resol. 12. Juli 1705 skulde betale Extraskat,

^'3get over, at de paa Grund af den i nogle Aar der grasse-

i'snde Faaresyge, og den sig nu mere end tilforn der indfin-

^iende gronlandske Driviis, ikke kunde udrede Extraskalten.

—

Amtni. bevidnede Sandheden heraf, ^fig at de kongelige Be-

tjente og Forpagtere, som udi forrige Tider have haft 2 å 300
JRd. aarlig Revenue, kan nu ikke regne deres Indtægt til den
tredie Deel", og denne vil endmere formindskes, eller snarere

torsvinde, naar Faaresygeii skulde vedvare, ^,som det tegner

sig til". Kammeret bemærker, at Supplikanterne ikke er paa-

iagt videre end ^^detslif^e .Betjente samt Andre" paa Færoerne,

«der med Island i visse Maader er af* samme beskaffenhed";

heller ikke ere Andre ansatte til denne Skat, end de, som 1749

bleve ansatte til Prindsessestyr. Men i Anledning af den „for

nogle Aar siden hegvndte, men sig derefter mere og mere

udbredte, og, desto beklageligere, endnu vedvarende Faaresyge"

niener Kammeret at burde anbefale til Eftergivelse, saalænge

Faaresygen varer, dem af de lavere Embedsmænd, Klosterhol-

dere ogJordeiere, som have deres Indkomster af Faareavl, men
nied Hensyn til de Andre, som „have enten betydelig Ind-

iiomst eller vis Gage af den kongelige Ccissa", f. Ex. Ijegge

^biskopperne, Amtmanden, begge Eaugmændene, Landfogden

ogLandphysicus, skulde det forblive ved det Forrige. — Rentek.

dorske Relat. og Resol. Prot. 48, Nr. 22. — Denne Resolution

communiceret Amtmand Magnus Gislason og Landfoged

SjiUli Magnusson i Island ved Rentek. Skriv. 4. April 1767

Osl. og Færo. Copieb. Litr. P, Nr. 12S og 129), hvis Inahold

6r hekjendtgjort paa Althinget ved Amtmand O Stepbensens

^rev til Laugmænd og Sysselmænd, trykt i Althingsb. 1707,

l^J'. XXXI, 1; jevnf. Althingsb. 17G8, Nr. xxiix, 7. - Den

') Rentek. Skriv 17. Januar og 24, Oktbr. 1767

. ///. 3i, 36
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1767. straxmeldte Rentek.iiiimer - Skrivelse af 4. ApriJ om Extra-

— skatten er ogsaa bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for

17. Marts,
skalholt Stift' 1767.

I Henseende til den udi Island endnu vedvarende

Faaresyge ville Vi allern. fritage de Præster og Sysselmænd,

saml delsligeBeljente, saa ogKlosler- og Ombudsholdere,

item Jordegodseiere, som have deres fornemste Ind-

komst af SchæfFerie, eller deraf dependerende Rettig-

heder, imedens denne Syge udi deres Districter haver

været, og endnu maatte vedvare, for at svare Extraskat

for deres Tjenestefolk; men iovrigt haver det ved for-

rige Resolution af 12. Julii 1765 sit Forblivende. Chri-

stiansborg Slot den 17. Martii 1767.

17. Marts, KongcUg Rcsolutioii ang. Understottelse til

Havedyrkning. Christiansborg 17. Marts 1767.

— Ifolge Rentekammerets Forestilling 9. Marts havde Gartner

Jon Grimsson indgivet en Ansogning om fremdeles at maatte

nyde den ham ved Resol. 14. Mai 17G4 forundte Lon, ^^paa

det han derved kunde blive istand til at reise omkring udi dette

vidtløftige l.and, og undervise Indbyggerne udi bemeldte for

dem meget nyttige Videnskab (Havedyrkningen), der paa ad-

skillige Steder udi den sondre Deel af Landet, hvor Hauger

ere anlagte, tegner sig til god Fremgang". — Efter Amtman-

dens Erklæring J^ar det vel ingen Anseelse, at Træer der vil

komme til ret Fremvæxt", men han ^^tilstaaer iovrigt, at Mad-

urter meget vel i Landet kan voxe", og for at deres Dyrkning

kunde udbredes, foreslaaer ban, og Stiftamtm. anbefaler, at

Undersloileisen forlænges paa 3 Aar, hvilket Kammeret ogsaa

understotter, dog at han, „ved Omreiser i Landet, seer denne

Indretning flere Steder efter Amtmandens Anviisning anbragt,

samt til alnn'ndelig Efterretning forfatter et Skrift om Ha ugers

Anlæggelse og Dyrkning, med videre, som herudi kan tjene

Indvaanerne til Underviisning, da Amtmanden tilbyder at lade

samme udi det islandske Sprog p^ia sin egen Bekostning trykke

og udi Landet omdele". — Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 48, Nr. 21. — Denne Resolution er communiceret Amt-

noand Magnus Gislason og Landfoged Skule Magnusson ved
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Rentek. Skrivelser 4. April 17G7 (isl. og Færo. Copieb. Litr. P, 1767.

Nr. 130-131). .

—
17. Marts.

Efter aiiforte Omstændigheder bevilge Vi allcrn.,

at de Supplikanten Joen Gritnsen, Urtegaardsmand i

Island, paa 4 Aar aarlig forundte 80 Rd. , maa endnu

udi 3 Aar, fra næstkommende Aars Begyndelse at regne,

godtgjSres, imod at han ved Omreiser i Landet, efter

Amtmandens Anviisning, lader sig Haugers Anlæggelse

og Dyrkning ligeledes paa andre Steder der være an-

gelegen, samt til almindelig Efterretning herom forfatter

et Skrift, som Amtmanden etter sit Tilbud kan lade

trykke og i Landet omdele. Christiansborg Slot den

\1. Martii 1767.

Rentekammer-Circulaire til Sysselmændene i ic. Mai.

Island, ang. Fremmedes Handel og Fiskerie. Khavn

16. Mai 1767. — Rentek. Isl. og Færo! Copieb. Litr. P,

Nr. 181 — 200; Pontoppidans Samlinger til Handels-Magazin for

Island, I, 182-183.

Af de herved (under Nr. 1 og 2) folgende Copier

af de kongelige allern. Reskripter under 16. Maji og

20. Junii 1766 befinder Han, hvorledes de, der maatte

understaae sig at foretage den dem ved Octroyen for-

budne liandel udi Island, bliver al ansee, og hvad

Boder derfor er dicteret, med videre Reskripternes hid-

hold, som Han noie holder sig eflerretlig. Ligeledes^

folger herved Copie af den Instruction, som de duyn-

kirkske Gapitains, der udgaae paa Fiskerie under Island,

paa Grund af samme kongelige Reskripter, ermeddeelt,

hvoraf Han tillige erfarer, hvorledes derefter skal for-

boldes, ifald noget Skib ved Storm eller anden Hæn-

delse ^skulde blive tvungen til at soge Landet, saint hvad

Præcaution derved er taget, til at forekomme al Under-

slæb og forbuden Handel, deshgeste- hvad Boder de

ere forfaldne udi, som maatte understaae sig nogen

utilladelig Handel at foretage, med mere InslrucUonens
' o r*

I
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i767. Tilholdj som Han lader sig være til Efterretning, og paa

l^^^j^
sin Side, som Sysselmand, det Hans Pligt derudi ud-

fordrer noie efterkommer, saaledes, at ved Hans Vigi-

lence og Paaseende Compagniet ei ved nogen utillade-

lig Handel imod Octroyen skulde blive fornærmet, men

de Skyldige, der maalle understaae sig samme at fore-

tage, blive opdaget, og efter det de kongelige Reskri-

pter indeholder komme til at undgjelde. Vi forblive &c.

Rentekammeret den 16. Maji 1767.

16. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Ajntmand Magnus

Gislason, ang. Fremmedes Handel og Fiskerie ved

' Island. Khavn 16. Mai 1767. - Rentek. Isl. og

Færo. Copieb. Litr. P, Nr. 179; Pontoppid. Samlinger til

Handels-Magazin for Island I, 179— 180.

Af de herved folgende tvende Gopier, Nr. 1 og 2,

af de kongelige allern. Reskripter ^nder 16. Maji og

20. Jutiii 1766, vilde Hr. Amtmand behagelig befinde,

hvad Anordning derved er bleven gjort i Henseende

til dem, som mod Octroyen maatte foretage utilladeh'g

Handel udi Island, samt hvad Boder dets formedelst

foruden Varenes Gonfiscation er bleven dicteret, og

hvorledes der skal forholdes, naar Nogen formedelst

Storm iler anden Hændelse blev nødtvungen til at soge

Landet, med videre Reskripternes Indhold. Ligeledes

commuiiicere vi Hr. Amimand herved , under Nr. 3,

ikke alene Gopie af den Instruction som de duyn-
kirkske Gapitains, der udgaae paa Fiskerie under

Island ,
" paa Grund af samme kongelige Reskripter er

-meddeelt, for deraf dets Indhold at erfare, mens endog

Gopie af, det, som samllig Sysselmændene udi Island

herfra er bleven tilskreven (vide Nv. 4), med Anmod-

ning: del niaatle behage Hr. Amtmand derefter at lade

paasee, at enhver af Sysselmændene ni5ie efterkomme

og overholde det, deres Pligt deru(jinden udfordrede.

Vi forblive &c. Rentekammeret den 16. Maji 1767.
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Instruction for de dynkirkske Skippere, der gaae paa 1767,
Fiskerie under Island. — Pontoppid. Samlinger til Handels-

j^j-j,-

Magazin tor Island 1, 180-182. .

-..-'^^

Det er enhver Capitain eller Skipper af de, som

^ed deres Skibe gaae paa Fiskeriet under Island, til-

kjendegivet, at det er (Jern forbuden at lande ved den

islandske Kyst, der at indgaae i nogen Havn, eller at

sende nogen Ghaluppe eller Baad til Landet, med min-

dre han dertil formedelst Storm eller anden hoi Nod-

vendighed blev nodsaget. — Dersom han er saaledes

ncidsaget li! at gaae ind udi de islandske Havne, eller

at sende hans Baad til Landet, maa hans Opholdstid

der paa Stedet være saa kort som muligt; og skaj alt-

saa Gapitainen eller Skipperen, eller den, som com-

manderer Baaden, strax forfoie sig til det Steds Dommere
eller kongelig Betjent, og hannem skriftlig tilkjendegive

Nodvendigheden til deres Ankomst, og derefter erholde

af samme kongelige Betjent et Beviis, at han har gjort

saadan Anmeldelse, hvilket han ved sin Tilbagekomst

udi Frankerige udi Admiralitets-Collegio indleverer. —
Udi saadan ncidtvungen Ophold maa hverken Gapi-

tainen eller Skipperen, eller nogen af Equipagen, drive

nogen Handling med Islænderne, det maa være enten

med Mands- eller Qvindes-Personer, hverken med Salg,

Kj(5b eller Omsætning af Fode- eller Handels-, samt alle

andre Vare uden Forskjel. Men skulde de være nbd-

.

tvungen til at tilforhandle sig Noget, maa det ei skee,

fcir end de har af vedkommende kongelig danske Be-

tjent dertil erholdet skriftlig Tilladelse, hvilken han ved

Tilbagekomsten udi Frankerige indleverer til Admirali-

tetet. — Han maa ei lade nogen Baad fra Landet ligge

til sit Skib, for at drive nogen Handling, hverken i at

sælge, kjcibe eller omsætte nogen Slags Vare, i hvad

det maatle være. — Han maa ei tage om Bord andre

Fødevare, Viin eller Brændeviin, Tobak eller andre Ef-

fecter, end de, som ere anforte paa den Provisions-

Liste, som hans Rhedere har givet ham, og som er af
'
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H

1767. en Admiralitets -Betjent efterseet. Til hvilken Ende,

^^j,^ saosnart han er gaaet til Seils og taget. Coursen til Is-

land, skal han nSie underscige om Borde, om der findes

andre Vare, end de, som paa hans Specificalion ere

- anforte, i hvilken Fald han deslige Vare, naar de be-

fandtes, i hvem de endog maatte tilhore, skal kaste udi

Soen. — Dersom den danske kongelige Betjent, det

maatte være paa Soen eller Landet, skulde forlange at

see ovenmeldte Provisions -Liste paa hans indehavende

Fodevare m. v., maa han ei vægre sig derfore. — Lige-

ledes er han advaret, at skulle tilkjendegive sin Equi-

page eller Skibsfolk, at dersom Nogen maatte drive

Handling udi Island, det maatte være Capilainen eller

nogen af Skibsfolkene, blive deslige Vare, ifdlge det

af Hans Kgl. Maj' af Danmark ergangne Reskript, eon-

fisquerede, og skal Værdien af disse Vare, foruden og

200 Rd. Boder, strax udi Gontant betales af Capitainen

og Skibsfolkene, eller i dets Sted udgives en Vexel

paa Sigt paa Skibets Rhedere, som igjen skal nyde sin

Erstatning hos den, som befindes at have begaaet dette

Svig, og ifald den Skyldige ei formaaer at betale det,

eller og, at det ei er mueligt at faae den Skyldige op-

daget, skal Capitainen med enhver af Skibsfolkene, een

for alle og alle for een, svare dets fulde Belcib. Men

dersom det er befunden, at Handelen er skeet paa

.Rhedernes Vegne, bliver Skib og Gods confisqueret. —
Ligeledes er han tilholdet at betyde alle hans Skibsfolk,

at dersom de skulde, imedens at et kongelig dansk

Skib eller Baad ville nærme sig til det Sted, hvor de

ligge, for at visitore deres Skib, kaste nogle Vare om

Bord, og det lovlig kan bevises, saa skulle ligeledes,

som ovenmeldt er, betales 200 Rd. udi B5der.

H

18. Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand GrevBantzau,

ang. Revisionen af den islandske Lov. Frederiks-

1
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berg 18. Maji 1767^ — Norske Tegn. xxxviii, 321' 1767.

--323
; Fogtm. IV. 1, 59-60. ' 18. Mai.

I

Ghrislian den Syvende &c. V. S. G. T. Som Os
' allerund. er bleven refereret en fra Jon Olavssen, Vice-

Laugmand for norden og bslen paa Vort Land Island,

indkomne Memorial, hvorudi han allerund. haver an-

draget, at, efter at Vores elskelig kjære Herr Fader,

salig og hoilovlig Ihukommelse, ved allern. Reskripter

af 16. Maji 1760, og 13. Julii 1764, havde befalet ham
at forfærdige et Udkast til en ny islandsk Lovbog,

haver han med yderste Flid 'arbeidet paa dette bety-

delige Værk, hvormed det er bragt saavidt, at de 4

Lovens Bciger ere blevne forfattede, og af de dertil

allern. beskikkede Laugthings-Assessores, Amtmanden,

begge Laugmændene og begge Sysselmændene paa

Landet, bleven efterseete, saml deres derved havende

Erindringer antegnede i en dertil indrettet aparte Pro-

tocolle; og at den 5*' Bog kan ligeledes ventes færdig

udi indeværende Aar, men at der til bele Arbeidet

endnu vil behoves 3 å 4 Aar, anholdende derhos aller-

und., at da ham for bem** Lovrevisionens Arbeide har

allern. været tillagt 200 Rd. udi de 4 forste Aar, men
de 3 sidste Aar ikkun 100 Rd. aarlig, ham herefter

fremdeles for sig og en Haandskriver maatte forundes

•200 Rd. aarlig udi den tilbage værende Tid at Lov-

arbejdet vedvarer: og Os Hgeledes allerund. er bleven

refereret den fra dig herover indhentede allerund. Er-

klæring, hvorved du haver indstilt , at da del ved for-

^

berbrte allern. Reskr. af 13, Julii 1764 er befalet, at

ommeldte Tillæg af :200 Rd. alene udi 2 å 3 Aar skulle

conlinuere, og for''' Vice-Laugmand Olavssen udi for-

skrevne Tid deraf at nyde 100 Rd. aarhg, men de -

tvende Laugmænd, som ere befalede at igjennemgae

og eflersee Lov-Revisionen, hver 50 Rd. aarhg, Vi allern.

ville tillade, at de i saa Maade bevilgede 200 Rd. aar-

') Canc. Skriv. 12. Mai 1770.
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1767. lig inaatte endnu i 2 a 3 Aar vedvare paa samme Maade

'^'"T^ som i de sidste 3 Aar, paa det at dette saa nodven-
ia JVl 1

dige Værk kunde bringes til Fuldkommenhed: Saa give

Vi dig hermed tilkjende, at Vi end ydermere og een-

gang for alle allern. ville have bevilget, at lil forskrevne

Brug og efter dit Forslag, til Deling imellem Betjenterne,

saaledes som udi de trende forrige Aar er skeet, maa

fra Vores Rentekammer endnu udi tvende Aar betales

aarlig 200 Rigsdaler, hvorimod Vedkommende alvorligen

maa tilholdes med den dem anbefalede Lovrevision

til den Tid at være færdige, ligesom de og af oven-

meldte allern. bevilgede Tillæg ikkun skulle nyde den -

halve Deel saalænge Lovarbeidet varer, og Resten naar

det er færdig. Derefter du dig allerund. kan vide al

rette og Vedkommende Sligt til Efterretning at tiikjende-

give. Befalendes &c. Frederiksborg denlS. Maji 1767^

29. Mai'. Kongelig Confirmation paa Separations-Acten

for Skalholt Bispestol. Frederiksberg 29. Mai

1767- — Publiceretpaa Althinget denT.Juli 1T69 (Althingsb.

s A. Nr. VI) og trykt tilligemed Sepnrations-Aclen dnt. Oxer-

aae 23. August 17fi4, som Anhang til Althingsbogen for 1769.

Concept i Canc. Arch. «Aabne Brev til Isl. og Færo n5'-1800» ;

Norske Reg. 44, 360—367 (med feilagt. Datum: 20. Maji)

P. Péturss. Hist. Eccl. Isl. S. 102, 108—116 (paa sidste Sted

ved Tryhfeil hentori -til 26. 'Mai 1769)- Separations-Acten splv

er offentlig bleven oplæst paa Althinget 11. Juli 1767, see

AUhingsb. &, A. Nr. xxn.

Approbation paa en af den befalede Comraission

paa Island forfattet Separations- Aet. hvorved fra Skal-

holts Bispestol og biskoppens Forretninger adskilles alt

det,^ som henhorer lil Oocononiien, og er Bispe-Embe-

det uvedkommende.

Yi Christian den Syvende &c. G. A. V. At, ef-

ter som Vores elskelig kjære Hr. Fader, salig og hoi-

*} Reskr. af samme Indhold til de Deputerede for Financerne

og Till'orordnede i I^ammer-Collegio, Siell. Tegn. LXXXVI,

314^-315.
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lovlig Ihukommelse, under 23. Maji 1755 allern. har 1767.

anordnet en Commission paa Vort Land Island, til at 29. Mai.

undersoge og antegne baade Skalholt og Holum Bispe-

stols Indkomster, af hvad Slags de ogsaa maatte være,

saa og henvende deres Hoved-Oiemærke til at sepa-

rere fra Bispestolens og Bispens Forretninger alt det,

som kan ansees for at henhflre til Oeconomien, og som

Bispe-Embedet uvedkommende, saa som det hele Skole-

væsen og hvad deraf dependerer, Domkirken og dens ^

tilhørende Kirker, og hvad ellers af den Beskaffenhed

ved hver Bispestol maatte befindes, med videre samme

allern. Befalings Indhold og Formelding
;

og Vores

General-Kirke-Inspections-CoUegium nu til Os har ind-

givet den af de anbefalede Commissarier i saa Maade
forfattede, og til dennem nedsendte Separations - Åct

for Skalholts Bispestol paa Vort Land Island, hvilken

bemeldte General-Kirke-Inspeetions-Collegium allerund.

har indslilt til Vores allern. Approbation, og lyder Ord

efter andet saaledes: -
'

.

Skalholts Bispestols Indkomster, som belober, efter

Ombudernes Antal af Jordegods og Tiender, saaledes

som fdlger:

Qvilder. Landskyld. Groner.

Hundr. Al. Rd. Sk.

Af Hreppe-Ombud 156 36 20 248 60

Floe-Ombud .... 223Vo 47 90 340

Skeide-Ombud . . 97 14 76 123 18

Tungne-Ombud . . 490 49 20 323 30

Hamre-Ombud . . . 245 59 70 401 60

Skambeinstade dito lOOVa 25 « 166 75

Stols-Jorder ved Sekant. 22 14 110 74 30

Heynes-Ombud . . 139 26 100 200

Bjarnenes dito . . 14 9 119 49 27

Strande-Jorder.
. ,

6' 2 50 13 60
• •

Ostfjorde-Jorder
. . « 1 60 6 «

60 2a

Summa Jordegods 1192^/4 288 55 1949

I
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1767. Tienderne: Croner.

29. Mai. Rd. Sk.
^^^^^

Af Arnes-Syssel ' 32 45

Mule-Syssel 20 «

Isefjord-Syssel .

" 33 «

Skaptefjeids-Syssels Osterpart . , . 8 «

Dito Vesterpart 12 «

Rangervalle-Syssel 44 «

Bardestrands-Syssel 36 «
'

—

— —
1 - — . 1 — . ,

,
. , -g- ' . . — . - - . - j- _ _r'

Summa Tiender 185 45

Bliver saa Bispestolens hele Indtægt 2134 45

Af denne foreskrevne Jordegodsens Reventiers

Summa behøver Oeconomus paa SkalhoU til Oecono-

miens Fortsættelse, med videre, den Summa, nemlig:

Rd. Sk.

Til 2 Rectores i Kost og L'6n .... 150 «

24 Skolediscipler, 18 Rd. hver .
'432 «

Pastor Cathedralis i Kost og Lon . 60 «

Eleemosynarius 24 «

Brite og Smed i Kost og Lon ... 48 «

7 Vindemænd i Kost og Lon, 20 Rd.

hver 140 «

2 Banke- og Færgemænd, hver 13 Rd. 26 «

3 Drenge, å 12 Rd. hver .... 36 «

1 Brite-Dreng 16 «

1 Huusholderske 20 «

Nok en dito . , 16 «

2 Skole-Tjenestepiger, a 12 Rd. . . 24 «

1 Kokkepige 14 «

Til Sengeklæders Vedligeholdelse . 15 «

Skole-Husenes Vedligeholdelse . . 10 «

Til Bispestolens saakaldte Udkirkers

Vedligeholdelse aarhg .... 6 «

Til de Fattige i Reppen, saakaldte Bi-

skopstunge, deres Underholdning 14 «

Summa Lateris 1054 «
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Rd. Sk. 1767.

Transp. i 051 « 29. Mai.

Til Færge - Baadenes Vedligeholdelse 10 «
"
-^^'^^

Til Bispestolens Huses aarlige Repa^

ration 30 tf

Til Domkirkens dito 50 «

Tugthustold 26 «

Til Skole-Bogers Indkjob, aarlig . . 4 «'

Oplags-Penge 26 87

Ombuds-Lon 14 60

Oeconomi Kost og Lon . . . . . 200 «

Summa 1412 57

Herpaa udlægges Oeconomo Reveniierne af Skal-

holts Bispestols efterkrevne j Ombuder og Tiender,

saaledes:

1. Tiende: Rd. Sk.

Af Rangervalle-Syssel ...... 44 «

Bardestrands-Syssel 36 «

Skaptefjelds-Syssel 20 «

2. 1 Jordegods:

Hamre-Ombud 252 60

Fioe-Ombud . 340 «

Tungne-Ombud ........ 323 30 ^

Hreppe-Ombud . 248 60

Bjarnenes-Ombud 49 27

Jarngerdestade 24 «

Rcin . . 5 «

Isolfsskaale 1 30

Gaarder, som Bispestolens Kirker staae paa:

I Skambeinslade-Ombud: Hafur ... 9 30

Kross ... 16«
I Olves-Ombud: Reiker 'IA «

I Heynes-Ombud: Bæ og Kalmanstunge 15 30

Krysevig med Herdisevig Kirkejord . . 7 60

Stad i Grindevig 6 u

,
*

Summa 1412 57
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1767. Foruden den visse Afgift af foreskrevne Gods skal

29. Mrti. Oecononius oppebærge de saa kaldede Qvader, nemlig:

Mandslaan, flestelaan og Dagsarbeide, hvorimod hannem

intet godlgjbres for Færge-Told, Transport af Fejdevarer,

Ildebrand, eller andet Gods, som til Bispestolen skal

hjemfores, ikke heller for Qvildernes Vedligeholdelse;

saa skal han og have -/s Dele af fiispegaarden til Be-

siddelse. — Af alle de Herligheder, som Bispestolen

tilhore, være sig Driv-Fiske eller Driv-Tommer, oppe-

bærger Oeconomus til Husholdningens Understcittelse

' ^/a Dele, hvorhelst de paa Bispestolens Grund tilfalde.

Saa bor og Oeconomus nyde fri Skov til Ildebrand,

Kul til Ho - Avlingens Fortsættelse og ikke videre; dog

skal han meget noie i Agt tage, at Skovene ikke for-

hugges, men paa det mueligste opelskes og fredes; i

den Henseende maa ikke Torv-Skjæren, enten hjemme

paa Bispestolen , eller andensteds , forscimmes. Saa

meget af Bispestolens Inventario, som nødvendig beho-

ves til Skole-Oeconomiens Fortsættelse, beholder Oeco-

nomus fri, efter den Specification, som derpaa er

forfærdiget, eller herefter bliver forfærdiget, som alt

i god Stand ved hans Afgang til hans Efterkommere

restitueres. Det unødvendige Inventarium gjiires til

Penge, som forvares i en dertil indrettet og af Inspec-

toribus forseglet Gasse, eller, om mueligt, ' sættes paa

Rente imod fornoielig Underpant. — Imod alt det For-

anfcirte, som Oeconomo er tillagt, bcir han forsyne Sko-

len .med god og forsvarlig Fcide, Klæder, Lys, Papiir,

Skoe og al den Opvartning, som han ntidvendig heh'6-

ver, og de kongelige Anordninger tilholde hannem udi

Skoletiden at præstere. Til Rectores og Domkirke-

Præsten skal han, foruden vedborlig Kost, Lysj Værel-

ser og Opvartning, betale deres visse Lon i rette Ti-

der, dog, naar Rectores i Feriis opholde sig andensteds

end paa Bispegaarden, saa godtgjSres dem i den Tid

intet for deres Kost. Endelig skal Oeconomus holde

Domkirken samt andre Bispestolens Kirker, Huse, Gods
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og Eiendorame, som hannem ere betroede, udi god og 1767.

forsvarlig Stand, samt opbygge og forbedre hvad for- 29. Mai.

nciden eragtes. Han skal ingen anden Regning for

Oeconomien aflægge, end alene aarlig paa Oxeraae

Landthing producere for Inspectoribus Biskoppens,

Rectorum og Domkirkepræstens Attest, at Skolen og

dens Betjentere have udi Alt nydt, hvis dennem af hoi-

kongelig Naade er bleven tillagt; saa skal han og af-

^^gge for dennem en af Biskoppen attesteret Regning,

hvorledes den til Domkirken og de ovrige Bispestolens

%gninger henlagte Capital er de.t Aar anvendt, da

Overskuddet deraf skal tillige strax udi rede Penge

betales og Iienlægges under tvende Inspectorum For-

segling udi den samme Gassa, som Inventarium forvares

udi, hvilken af Inspectoribus og hannem skai forsegles.

Og paa det om Bygningernes Vedligeholdelse kan haves

sikker og tilforladelig Efterretning, skai en af Amtman-

<ien dertil forordnet Person engang om Aaret bestige

bispestolen, og udi tvende Dannemænds Overværelse

oversee Bispestolens Bygninger, og tilholde Oeconomo
at reparere Brostfældighederne, som da maatte forefin-

des, inden en vis forelagt Tid, over hvilken Forretning

en Protokol bcir aarlig fores og ved Bispestolen forva-

res. — Og som Bispestolens Intrader for nærværende
Tid ikke strække sig til videre Oplæg eller Ncidpenge,

end som til 26 Rd. 87 Sk., naar Biskoppens Lcin og

behoveude Udgifter fratrækkes, saa kan Nodpenge udi

^xtraordinaire haarde Aaringer, og anden uformodent-

% paakommende Tilfælde, tages af Inventarii Belob,

^^ar det er bleven anvendt til Contanter. Skulde den

foranforte Tugthus - Contribution ophore, oplægges de

dertil lagde 26 Rd. fra Oeconomo, og 13 Rd. 78 Sk.

fra Bispéns Intrader til Oplagspenge, som udgjor da,

Whge med de forbemeldte 26 Rd. 87 Sk., den Summa
66 Rd. 75 Sk. Videre, naar Vacancé efter Biskoppens

Afgang længere end som Bispe-Enkens Naade-Aar ved
varer, da tilfalde de biskoppelige Intrader Bispestolen,
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1767. naar Stiflprovstens L'6n og paa ham gjorende Udgif-

29. Mai. ter. samt Bispe-Enkens Pension, ere aftrukne, og oplæg-

ges ligeledes som N()dpenge. Biskoppen udi Skalholts

Stift nyder i sin aariig Gage . 700 Rd., foruden de saa-

kaldte Qvader, nemlig: Mandslaan, Hestelaan, Dagsar-

beide, som hænger ved hannem tillagte Jordegods, saml

Va Deel af Bispestolens extraordinaire Herligheder, som

Driv -Fiske og Driv-T(3mmer. Til den hannem tillagte

Gage destineres Fblgende:

1. Tiender: Rd. Sk.
r

Af Arnes-Syssel 32 45

Mule-Syssel 20 «

Isefjords-Syssel 33 «

2. Jordegods:

Heynes-Ombud 184 60

Skambeinstade-Ombud ....... 141 45

Olves-Ombud 135 30

Skeide-Ombud 1^3 18

Strande-Jorder 1 3 60

Thorkatlestader . 13 30

Thorlakshavn 10 «

Hop 6 60

Oslfjorde-Jorder 6 «

PapOe ,
2 «

Summa 721 78

Herfra trækkes Ombuds-Lcin

af Heynes-Ombud ... 8 «

og Tugthus-Gontribution ... 13 78 21 78

Bliver tilbage 700 «

Hvilket Gods Bispen ved egne Betjentere lader for-

valte, og tillige med Qvilder udi forsvarhg Stand holde,

at det til Successor i Embedet kan vorde saaledes, el-

ler i forefunden Mangel med Aabod, leveret. He.rfor-

uden nyder Biskoppen disse efterskrevne Værelser fne

paa Bispegaarden, nemlig: Bispe-Stuen med lilhorende;

Spise-Stuen med tilhbrende; den saa kaldede Skåle-
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Skemme; de saa kaldedi) Herbergedcir med Gangene 1767.

til forbemeldle Huse; det nye Kokke-Huus; Kirke-Boden 29. Mai.

og Tråde- Skemmen; hvilke Værelser staae under Bi-

spens eget Ansvar og Reparation. — Herforuden nyder

Bispen Vs Del af Bispegaardens Tun og Eng; saa til-

kommer hannem og fri Tcirv-Skjær udi Bispestolens

Udmarker, og Skov til Ildebrand udi Bispestolens Skove,

med samme Erindring som Oeconomo. — Oeconomus

- forskaffer Bispen Plads for hans Kjor og Rideheste udi

Ko- og Hestestalden
j

og lader dem, tillige med sine,

pleie og oppasse om Vinteren, saavel som om Somme-

ren drive til og fra Stolen uden nogen Betaling. Saa

nyder og Biskoppen fri Drift udi Bispestolens Afretter

for sit Qvæg, samt fri Færge paa Brueraae og Ham-
meren, for det Gods han lader til sin Husholdning der

over fore; ligeledes Plads dg GjOdning til Kjekkenhauge

ved Bispegaarden. — Saa skal og Biskoppfen staae i fri

Villie, al udvælge sig hvilken Gaard han for godt befin-

der, af Bispestolens Gaarde udi Nærværelsen, til sit

Qvæg at underholde, imod deraf at betale til Oeco-

nomum den sædvanlige Afgift. — Naar Biskoppen ved

Doden afgaaer, skal hans efterlevende Frue og Bbrn

nyde Naadsens-Aar, som saaledes indrettes: d(5er Bi-

skoppen imellem Fardage og Michelsdag^ nyde Arvin-

gerne Smor-Leier af Godset, som til Michelsdag fore- -

falde, og Landskylderne til næstkommende Fardage,

hvorfra Enkens Naadsens-Aar tager sin Begyndelse, til

næstkommende Fardag, inclusive. Men er den afdøde

Biskop Enkemand, da nyde hans Arvinger ikkun Intra-

derne til næste Fardage inclusive, efter Biskoppens

t*c>d, og da overleverer Bygninger og Godset udi for-

svarlig Stand, eller med Aabod, til Oeconomum, efter

derom 'af Amtmanden gjijrende Anstalter. Som Stift-

provsten, ved Biskoppens Dod, tiltræder sin Betjening,

saa bor saa vel Biskoppens Arvinger som Enke-Frue

drage Omsorg for, at han nyder af dennem hvis han-

liem allern. ved kongel. Anordning af 4746 er tillagt,

1
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1767. og desuden 100 Rd. Specie aarJig. — Naar Biskoppens

29. Mai. Værelser paa Bispegaarden ere af Enken eller Arvin-

ger til OeconoHium udleverede, bcir han besorge deres

Vedligeholdelse og Istandsættelse af Aaboden, samtind-

cassere Afgiften af Godset, og anvende den til rede

-Penger, som leveres til Stiftprovsten, eller den tilkom-

mende Biskop, udi tvende Inspectorum Overværelse,

som samme tage under Forsegling, og foranstalte deres

Vedligeholdelse udi en der til forordnet Cassa. — For

dette Godses Administration og Afgifternes Anvending

nyder Oeconomus Vs Deel af hele Beholdningen. — Bi-

skoppens Enke b5r nyde til aarlig Pension af det til

Biskoppen henlagde Gods saa meget Jordegods, som

giver til aarlig Afgift 85 Kd., Qvaderne deri uberegnedej

som hende hgeledes med Godset tilfalder, og bor hun

holde Godset i forsvarlig Stand
,

og hendes Arvinger

levere det samme ved hendes Dod til Biskoppen; og

biir dette Gods i en Række, Sogn eller Rep, være be-

liggende, og ikke udsoges af mange Sveiter. — Det nod-

vendige Inventarium, som Bispestolen paa Skalholt bor

f(5]ge, og alletider holdes i god Stand, hvilket succes-

sive bcir leveres af en Fratrædende, eller dens Arvinger,

til dens Efterkommere, saa vel Biskop som Oeconomus,

og til Lettelse og Undsætning ved deres Oeconomies

Begyndelse ansees nddvendigt, bor være som folgfer:

1) Biskoppen nyder af Inventario til Værdie 100 Kd.,

som af ham holdes vedlige, og leveres til hans Succes-

sorudi Gontanter, eller andre hannem tjenlige Landcirer. —
2) Til Oeconomiens Fortsættelse leveres Mand fra Mand

Oeconomo i Inventarium, som ligeledes af ham i alle

paakommende Tilfælde bcir vedhgeholdes, nemlig:

Hundr. AL

15 duelige Kjor a 1 Hundr 15 «

120 Lambe-Faar med Lamb å 20 AL ... 20 «

Beder.

40 Stkr. 4 Aar gamle å 25 Al. . . . 8 40

Summa Lat. 43 40
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Hdr. Al. i 767.

. Transp. 43 40 29. Mai.

40 Sikr. 3 Aar gamle a 20 AI 6 80
^

40 dito 2 Aar gamle a 15 Al 5 »

40 dilo ] Aar gamle a 10 Al 3 40

Slude.

6 Sikr. 4 Aar gamle a \ Hundr 6 »

6 dito 3 Aar gamle å 80 Al 4 »

6 dito 2 Aar gamle å 60 Al. 3 »

6 dilo 1 Aar gamle a 40 Al .... . ^ »

60 Sikr. lamme og brugelige Heste a 60 Al. 30 »

30 Sikr. brugelige Hopper a 50 Al. ... 42 60

i brugbare Skibe 20 »

1 tjenligt Bordt5i af Tin- og Træ-Arbeide . 3 »

10 Stkr. store Kar, hele og madholden, »

a 60 Al 5 »

2 store Syre- Kar, hele og madholden, a 1

Hundr 2 »

20 Sikr. Truger, 20 Stkr. Smaakar og Span,

å 3 Al : i

1 tjenligt Kjokkenloi af Kobber og Jern , 7 »

10 Stkr. Klæde-Skrin å 25 Al 2 10

2 Sikr. Kjærnere, a 20 Al j) 40

1 Pundert, 2 Stkr. Bismere 2 »

4 Stkr. Reise-Teller å 40 Al 1 40

Sengeklæder til 20 Senge .20 »

6 Sikr. Bækkener a 10 Al » 60

1 Bordduge og Haandklæder 1
»

60 Stkr. Kliv- Sadler med Tilbehor a 4 Al. 2

Skind-Reeb til 30 Heste a 10 Al

Haar-Reeb til 60 Heste å 5 Al. ... • 2 -
60

Torv-Ueeding til 60 Heste a 1 Al. . - s-
»

5 Stkr. Orf, 10 Rifer, 10 Vallar-klarar . .

»

2 Jernkalle, 4 Paler, 6 SkutTler . . •
"

^ fuldkommen Smedelse ^

Summa Lal. 190 70

V
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1767. Hdr. Al.

29. RJai. TratiSD. 190 70

"Hesleskoe til 40 Heste å 3 Al. . 1 »
-

120 Al. Vadmel 3 15

30 Foring Studeskind til Skoe a 30 Al. 7 60

240 Foringer Smcir a 10 AI 20

120 Vætter Fisk hjemme paa Bispeeaarden

10 Fcirine a 30 Al. .... . 24

3 Tander Meel a 60 Al 1 60

1 Tonde SkonroKen .... )) 60

45

Tonde Spansk-Salt n 40rirV

10 Stkr. Leer, 4 Sikr. Torv-Leer . . . . » 50

20

Summa 249 60

Herforuden er de 770 Sikr. Leie - Qvilder, som

ifdlge denne Separations-Aet b5r foige med det (.11 Oe-

conomum udlagde Jordegods i Ombuderne. Naar den

allern. beskikkede Oeconomus afgaaer, bcir hans Sterv-

boe ved Retlens Middel strax forsegles, og, i fald Bi-

spestolen har nogle Prætentioner paa Stervboet, nyder

han fremfor alle andre Greditorer Prioritet, men Amt-

manden beskikker strax, efter InspeCtorum til ham gjo-

rende Forestilhng, en habil og vederhæftig Person til

Oeconomus, hvilken sig samme uveigedig bcir paatage,

indtil allern. Resolution erholdes. Og som ingen af de

nærværende Gommissariis kunde videre erindre, som

-for nær- eller efterkommende Tid burde ved Separa-

tionen i Agt tages, saa indstille vi allerund. denne

Separations -Aet til Hans kongel. Maj*" allern. Gonfirma-

tion, og forblive til Dciden, allern. Arve-Konge og Herre!

Deres kongel. Maj*" allérund. Arve-Undersaatter og tro-

pligtskyldigste Tjenere. VedOxeraae d. 23. Augusti 1764.

Finnur Jonsson. Magnus Gisleson. O. Stephensen.

.
(L. S.) (L. S.) (L. S.)

B. Marcussen. S. Magnussen. B. Sivertssen.

(L. S.)
,

(L. S.) (L. S.)



CoNFiHM. PAA Skalholts Separatio\s-Act. 579

Da ville Vi forskrevne Separations-Aet for Skalholts 176Y

Bispestol udi alle dens Ord, Glausuler og Puncter, saa ^^""^j^
som den her oven indfort findes, til Efterretning for

nærværende og efterkommende Tid, allern. have appro-

beret og stadfæstet, saa og hermed approbere og stad-

fæste, og haver saa vel Biskoppen som Amtmanden,

og Bispestolens anordnede Inspectores, Laugmanden og

Landfogden paa Island , samt deres Efterkommere i

Embedet, som og p. .1. Oeconomi at holde sig denne

Separations-Acts Indhold stricte allerund. efterrethg, og

især de forste til alle Tider at have alvorlig Indseende

med, at den i alle Poster noie vorder efterlevet, og

om, imod Forhaabning, anderledes skulde befindes, da

saadant til Vores General-Kirke-Inspections-Gollegiura at

indberette. Forbydendes alle og enhver herimod, ef-

ter som foreskrevet staaer, at hindre, eller udi nogen

Maade Forfang at gj^re, under Vor Hyldest og Naade.

Givet paa Vort Slot Frederiksberg den 29. Maji Anno

4767^

Kongelig Confirmation paa Separations-Åcten 29. Mai.

for Holum Bispestol. Frederiksberg 29. Mai
1767. — Puhlicerot paa Altliingel den 7. Juli 17G9 (Al-

Ihingsb. s. A. Nr. vi), og trykt tillige med Sepnrations-Acten,

dat. Oxeran 27. Juli 17G5, som Anliang til Althingsbogen 1709.

Concept i Canc. Arclnv. «Aabne Breve til Island og Færoerne

n51-1800» ; Norske Reg. 44, 307*'-375. P. Péturss. Hist. EccI Isl.

S- 116—124. — Separations-Acten selv er offentlig bleven op-

læst paa' Altbingel 11. Juli 1767, see Althingsb. s. A Nr. xxii.

/

Approbation paa en af den anbefalede Commission

P^a Island forfattet Separations-Aet, hvorved fra Holum

bispestol og Biskoppens Forretninger adskilles alt det,

'3 Ved Reskr. 29. Mai 17G7 er ovenanforte Separations-Aet,

forsynet med den kongelige Approbation, tilsendt Biskop

Finnur Jonsson og Amtmand Magnus Gislason. Norske

Tegn. XXXVllI, 346—347.

37*
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1767. som henhcirer til Oeconomien og er Bispe- Embedet

29. Mai. uvedkommende.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At, efter-

som Vores elskelig kjære Herr Fader, salig og hoilovlig

Ihukommelse, under 23. Mai 1755 allern. har anordnet

en Gommission paa Vort Land Island, til at undersoge

og antegne baade Skalholl og Holum Bispestoles Ind-

komster, af hvad Slags de ogsaa raaatte være, saa og

henvende deres Hoved- Oieraærke til, at separere fra

Bispestolens og Bispens Forretninger Alt det, som kan

ansees for al henhore til Oeconomien, og som Bispe-

Embedet uvedkommende , saasom det hele Skole-

væsen og hvad deraf dependerer, Domkirkerne og

deres tilhorende Kirker, og hvad ellers af den Beskaf-

fenhed ved hver Bispestol maatte forefindes, med videre

samme allern. Befalings Indhold og Formelding; og

Vores General-Kirke-Inspections-Collegium nu til Os har

indgivet den af de anbefalede Gommissarier i saa Maade

forfattede,- og til dennem nedsendte Separations-Act for

Holum Bispestol paa Vort Land Island, hvilken bemeldte

General-Kirke-Inspections-Gollegium allerund. har indslilt

til Vores allern. Approbation, og lyder Ord efter andet

saaledes:

Holum Bispestols Indkomster, som belcibe efter

Ombudernes Antal af Jordegods og Tiender, saaledes

som fdlger: Landskyld. Qvild,

Hundr. Al.

Af Langenes-Ombud 12 50 57

Fnjoskedals-Ombud 16 80 60

Horgardals-Ombud 9 20 38V2

Svarfadardals-Ombud 14 58 77

Fljole-Ombud 26 70 72 .

Slettuhlidar-Ombud 28 10 104V2

Hjemme-Ombud 114 46 349

Skage-Ombud 7 70 25 Vs

Svinadals-Ombud 25 100 95 Vo

Summa Lateris 255 24 879
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Landskvld. Qviider. 1767.

Hiindp AI 29. Mai.

Transp. zoo ^4

Lehnsjorde-Ombud \ 4 80 ' 53

Reclorsjorde-Ombud 9 HOO 40Vo.

279 ' 84 972 1 3

Rd. Sk.

Gjor til Penge beregnet . . . . . 1767 12

Fra foranfOrte Summa bor trækkes de visse

staaende Udgifter i Ombuderne, som

belobe si^ til 4H 48.

Remanet til Indtægt 1355 54

Hertil kommer Bispestolens Tiender af Skage-

og Oefjonls-Sysseler, som aarlig beldbe

sig ohngefæhr til . . - 80 »

Bogtrykkeriet paa Holum anslaaes til . . 200 »
.

Rliver saa Indtægtens hele Summa , . . 1635 54 \

Fra den ovenstaaende Summa gaae

efterfolgende Udgifter:

Til Skolens 16 Almisse -Disciple ifolge det

allern. udgivne Reglement af 10. Juni

1746 for Holum Bispestol, ligesom den

anden Skole paa Skalholt, sættes pro

Persona 18 Rd., er , , 288 »

Rectoris Kostpenge 30 »

Hans Lon ydes af det dertil destinerede

Jordegods, som tilforn er anfdrt iblandt

Udgifterne, til 16 Hundr. 70 Ål. eller

66 Rd. 30 Sk.

Gonrector for Kost og Lcin .. . ... 60 »

Pastor Gathedralis . 60 »

De til Holum Skoles Oeconomie beho-

vende Folk aosees folgen.de, nemlig:

En Lade-Foged eller Brite 24 »

En Smed 24 »

Vaage-Mand og Fiske-Banker 13 »

6 Arbeidskarle 140 »

Lateris 639 »
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1767. . .
Rd. Sk.

29. Mai. . Transp. 639 »

"^-^^
3 Drenge, a 12 Rd 36 »

En Husholderske ; . . . 20 »

Ea Læste-Mand 24 »

3 Tjenestepiger 38 * »

En Kokkepige 14 »

Nok til Skolens og alle forbemeldte Folkes- »

Sengeklæders Vedligeholdelse ... 14 »

Til Skolehusenes Vedligeholdelse .... 9 »

Efter den paa Udkirkernes Antal indgivne

Specificationj befindes Kirkerne paa Bi-

spestolens Grund efterfcilgendej nemlig :

Kete, Goldingeholl, Aabay, Flugemyre,

Hofstader, Vidvik, Miklebaj, Hcifde, Mikle-

gaard, Spaakonefeld og V4 Flatcie:

Til deres aarlige Vedligeholdelse og behø-

vende Reparation hensættes i alt . . 5 »

Til forbemeldte Kirkers Indkomsters Oppe-

bdrsel sættes af Biskoppen og Oeco-

nomo vederhæftige Kirke-Værger, efter

som de sortere under deres anfortroede

Godses Forvaltning, og indrettes paa be-

meldte Kirker overalt Kirkeboger.

Eleemosynarii Kost 24

Hvad Bygninger og Huse paa Holum Bispe-

stol angaaer, da, som nogle efter nær-

værende Tilstand ansees unodvendige,

eragtes at .de blive Bispestolen alene

til Besvær, saa blivé de overflodige cas-

serede og Tommeret deraf efter Vurde-

ring lagt til de ovriges Reparation; men

de' andre blive besiglede og derpaa sat

billig Aabod af Stedets Sysselmand, el-

ler anden af Amtmanden beskikket Ovrig-

hedsperson. Alene bliver Biskoppen

Lateris .
823~^
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Rd. Sk. 1767.

Transp. 823 « 29. Mai.

forbeholdne folgende Værelser, nemlig;
-^^^^

Steenstuen, Bispestuen, Fadeburet, T(5m-

merstuen, Kjokkenet i Gangen, elGjemme-

hus eller Skeoime, hvilke Værelser stane

under Biskoppens eget Ansvar og Re-

paration ,
hvorfor hannem godtgj(3res

13 Rd. 26 Sk. aarhg.

Men til de andre Huses Vedhgeholdelse, som
h

under Oeconomi Forvaltning blive, hen-

lægges aarlig 20 »

Til Fattiges Underholdning 14 »

For Transport af Fisk og Madvare . •. . 40 »

For Bispestolens Qvilders paa Oeconomiens

Anpart, deres aarhge Aabod .... 30 »

Tugthus-Told, saa længe den bor svares . 19 12

Domkirkens aarlige Vedhgeholdelse ... 25 »

Oeconomi aarhge Lon 130 »

Summa 1101 12

Herpaa udiægges Oeconomo Reveniierne af

Holum Bispestols efterskrevne Orabuder

og Tiender, saaledes:

Af Langenes-Ombud ..... 60 39

Fnjoskedals-Ombud .... 89 30

Svarfadardals-Ombud . . .' 97 24

Hjemme-Ombud ..... 608 45

Slettuhlidar-Ombud .... 147 54

Skage-Ombud -38 »

Tiende af Oe- og Skagefjords-Sysseler . . 60 »

Summa 1101 12

Foruden den visse Afgift af forskrevne Gods skal

Oeconomus have Bispe-Gaarden fri til Besiddelse uden

nogen Afgift, foruden saa meget af Tun og Enge, Halv-

parten af hvert, som 6 Kjor og 1 Ride-Hest kan under-

holde, I lige Maade oppebærer Oeconomus af alle de

Herhgheder, som Bispestolen tilhcire, ^3 Dele, og Biskop-
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1767. pen V3 Deel. Af Drani>oe.s Avling oppebærer Oecono-

29. IMai. mus ogsaa % Dele imod Biskoppen, hvorefter ogsaa
""""""^""^

Omkostningerne paa begge 8ider og Udredning dertil

b5r lignes efter advonanf. Skovene nyder ogsaa Oeco-

nomus frie til Kul , som forefindes paa Bispestolens

Grunde, dog saa , at de ikke forhugges, men paa det

mueligsle opelskes og fredes; Torve- Skjær nyder han

ogsaa til Fornodenhed. Oeconomus forskaffer Bispen

Plads for hans Kjor og Ride -Hest udi Koe- og Heste-

Stalden, og lader dem tillige med sine pleie og oppasse

om Viiiferen, saa vel som om Sommeren drive til og

fra Stol uden nogen Betaling, Saa meget af Bispe-

stolens Inventario, som nødvendig behbves til Skole-

Oeconomiens Fortsættelse, beholder Oeconomus fri,

efter den Specification, som i denne Aet bliver siden-

indlemmet, hvilket Inventarium bor i god Stand efter

Oeconomi Afgang til hans Efterkommere restitueres.

Det unødvendige Inventarium gjores til Penge, som for-

vares i en dertil indrettet og af Inspectoribus forseglet

Cassa, eller, om mueligt, sættes paa Rente imod for-

noielig Underpant. — Imod all det Foranforle, som

Oeconomo er tillagt, bor han forsyne Skolen med god

og forsvarlig Fode, Klæder, Lys, Papir, Skoe og al den

Opvartning, som han nodvendig behover, og de kongel.

Anordninger tilholde hannem udi Skole-Tiden at præ-

stere. Til Rectores og Domkirke-Præsten skal han, for-

uden vedborlig Kost, Lys, Værelser og Opvartning, be-

tale deres visse Lon i rette Tider. — Finder Rector

for godt: ikke selv at trække ham forundte Salarium

af ham tilforne udlagde Jordegods og Qvilder, betaler

Oeconomus ham 60 Rd. til Specie beregnet i Salarium,

meii oppebærger derimod Intraderne af de saa kaldte

Rectors-Jorde. — Naar Rectores i Feriis opholde dem
andensteds end paa Bispegaarden, saa godtgjores dem
i den Tid intet for deres Kost. Endelig skal Oecono-

mus holde Domkirken, som hannem er anbelroet, udi

god og forsvarlig Stand, samt opbygge og forbedre
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hvor fornoden eragtes. Han skal ingen anden Regning 1767.

for Oeconomien aflægge, end alene aarlig paa Oxeraae 29. Mai.

Landsihing producere for Inspectoribus Biskoppens,

Rectorum og Domkirke -Præsiens ALtesl, at Skolen og

dens Betjentere have udi alt nydt, hvis dennem af lioi-

kongelig Naade er bleven tillagt. Saa skal han og af-

lægge for dennem en af Biskoppen atlesteret Regning,

hvorledes den til Domkirken og den civrige Bispestolens

Bygninger henlagde Capital er det Aar anvendt, da

Overskuddet deraf skal tillige strax udi rede Penge

betales og henlægges under Inspectorum Forsegling

udi den samme Cassa, som Inventarium forvares udi,

hvilken af Inspectoribus og hannem skal forsegles. —
Og paa det om Bygningernes Vedligeholdelse kan haves

sikker og tilforladelig Efterretning, skal en af Amt-

manden dertil forordnet Person, eengang om Aaret, be-

sc5ge Bispestolen, og udi 2*^^ Dannemænds Overværelse

oversee Bispestolens Bygninger, og tilholde Oeconomo -

at reparere Broslfældighederne, som da maatte fore-

findes, inden en vis forelagt Tid, over hvilken Forret-

ning en ProLocol bor aarlig fores og ved Bispestolen

forvares. '— Videre, naar Vacance efter Biskoppens

Afgang længer end som Bispe- Enkens Naadsens-Aar

vedvarer, da tilfalde de biskoppehge Intrader Bispe-

stolen, naar Stiftprovslens Lon og paa ham gjorende

Udgifter, samt Bispe-Enkens Pension ere aftrukne, [og]

oplægges som Ncidpenge.

Biskoppen udi Holum Stift nyder i sin aar-

lig Gage, foruden V.t Deel af Drangcies

Fangst og Bispestolens extraordinaire

Herligheder, som Driv- Fiske og Drive-

Tommer, den Summa
Herforuden godtgjbres for hans Værelsers Re-

paration aarlig, efter at de ere ham i

god og forsvarhg Stand overleveerte .

Summa Lateris

Rd. Sk.

500 »

13 26

'513 26
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1767. Rd. Sk.

29. Mai. Transp. 513 26

For Tuglhustold efter ham deslineret Gods 6 16

Nok for Qvilders Aabod paa ham destineret

Jorde-Gods 15 »

Summa 534 42

Derforuden henfalde til Bispen Afgifterne af

de saa kaldede Lehns-Jorder, naar der

er ingen Enke-Frue-Pensionist.

. Herpaa udlægges Biskoppen Efterfcjigende:

Horgardals-Ombud 41 60

Fljote-Ombud 128 42

Svinedals-Ombud 144 30

Af Skagefjords Syssel Tiender 20 »

Bogtrykkeriet 200 »

Summa 534 42

Foranskrevne Gods lader Biskoppen ved egne Be-

tjentere forvalte, og tillige med Qvilder udi forsvarlig

Stand holde, at det til Successor i Embedet kan vorde

saaledes, eller i forefunden Mangel med Aabod leveret.

Herforuden nyder og Biskoppen fri Drift udi Bispe-

stolens Afrett, for sit Qvæg, samt Hoe og Græsgang for

6 Kjbr og 1 Ride-H,esl efter Foranfbrte; han nyder og-

saa frie Færge over Herreds-Vandene for det Gods han

lader til sin Husholdning der over fore; ligeledes Plads

og Gjodning til Kjokken-Hauge ved Bispegaarden. Saa

skal og Biskoppen slaae i fri Villie at udvælge sig

hvilken Gaard han for godt befinder, af Bispestolens

Gaarde udi Nærværelsen, til sit Qvæg at underholde,

imod deraf at betale til Oeconomum den sædvanlige

Afgift. — Naar Biskoppen ved Doden afgaaer, skal hans

efterlevende Frue og B5rn nyde Naadsens Aar, som

saaledes indrettes: Doer Biskoppen imellem Fardag og

Michelsdag, nyde Arvingerne Smor-Leie af. Godset, som

til Michelsdag forefalder, og Landskylderne til næst-

kommende Fardage, hvorfra Enkens Naadsens-Aar tager
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sin Begyndelse, ti] næstkommende Fardag, inclusive. 1767.

Men er den afdode Biskop Enkemand, da nyde hans 29. Mai.

Arvinger ikkun Intraderne til næste Fardage inclusive,
^"^'^^

efter Biskoppens D5d
,
og da overleveres Bygninger og

Godset udi forsvarlig Stand, eller med Aabod, til Oeco-

nomum, efter derom af Amtmanden gjorende Anstalter.

— Som Stiftprovsten, ved Biskoppens Dcid, tiltræder

sin Betjening, saa bor saavel Biskoppens Arvinger, som

Enke-Frue drage Omsorg for, at han nyder af dennem

hvis hannem allern. ved kongelig Anordning af 1746

er lillagt, og desuden 80 Rd. Specie om Aaret. — Naar

Biskoppens Værelser paa Bispegaarden ere af Enken

eller Arvinger til Oeconomum overleverede, b5r han

besorge deres VedUgehoIdelse og Istandsættelse af

Aaboden, samt indcassere Afgiften af Godset, og an-

vende den til rede Penge, som leveres til Stiftprovsten,

eller den tilkommende Biskop, udi tvende Inspectorum

• Overværelse, som samme tager under Forsegling, og -

foranstalter deres Nedlæggelse udi en dertil forordnet

Cassa. — For dette Godses Administration, og Afgif-

ternes Anvending, nyder Oeconomus Va Deel af hele

Beholdningen. — Bispens Enke nyder til aarlig Pension

de saa kaldte Lehns-Jorder, og bOr hun holde Godset

i forsvarlig Stand, og hendes Arvinger .levere det samme
ved hendes Dod til Biskoppen. — Videre finder Gom-

missionen for godt at eragte, at, naar Tugthus -Tolden

ophorer, anvendes de til Oeconomum henlagde 19 Rd.

1 2 Sk. og Biskoppen i samme Hensigt accorderede

6 Rd. 16 Sk., tilsammen 25 Rd. 28 Sk., til Domkirkens

Vedligeholdelse, tillige med de 25 Rd. af Jorde-Gods,

Oeconomo til den Ende allerede er udlagt, paa rigtig

Regning i en dertil indrettet Kirke Stol, og det af Ud- *

giflerne Overblivende indsamles og forvares til raan-

querende Qvilders Indkjob. — Kommer Bispestolen

endelig i den Stand, at dens indkomster stige saa hijit,

at Oeconomus kan opbære af hans Genant efter Sepa-

rations-Planen af 1756: 1160 Rd., samt Biskoppen for-
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1767. uden Lehns-Jordene 640 Rd., og noget siden af Bispe-

29. iVJai. stolens Intrader overgaaer sidst bemeldte Summer, op-
""^^^^^

lægges samme som Nodpenge og forvares i dertil

indrettet Gasse, til Bispestolans Bedste i paakommende

Tilfælde. — Det ncidvendige Inventarium, som Bispe-

stolen paa Holum bor fcilge, og alle Tider holdes i god

Stand, bor successive leveres af en Fratrædende, eller

dens Arvinger, til dens Efterkommende, saa vel Biskop

som Oeconomus, til Lettelse og Undsætning ved deres

Oeconomies Begyndelse, og ansees som nodvendigt

Efterfølgende : 1 )
Biskoppen nyder af Inventario til Værdie

40 Rd., som af ham holdes ved lige og leveres til hans

Successor udi Gontanter, eller andre . hannem tjenlige

Landore. — 2) Til Oeconomiens Fortsættelse leveres

Mand fra Mand Oeconomo i Inventarium, som ligeledes

af ham i alle paakommende Tilfælde bor vedligeholdes,

nemlig:

Hundr. Al.

12 duelige Kj(3r, å 1 Hundr. 12 »

180 Lamme-Faar, a 6 Stkr. 1 Hundr. . . 30. , »

Beder.

40 Stkr. 4 Aar gamle, a 25 Al. . . . 8 40

40 do. 3 Aar gamle, å 20 AI. .... 6 80

40 do. 2 Vinter gamle, a 15 Al. .... 5 »

40 do. 1 Aar gamle, å 10 Al 3 40

Stude.

3 Stkr. 4 Aar gamle, å 1 Hundr. ... 3 »

3" do. 3. Aar gamle, a 90 Al 2 30

3 do. 2 Aar gamle, å 60 Al \ 60

3 do. 1 Aar gamle, å 40 Al 1 »

3 do. Kalve, a 20 Al » 60

50 Stkr. tamme og brugelige Heste, a 60 Al. 25 »

10 do. brugelige Hopper, a 50 Al. . , 4 20

i brugbare Skibe 4 »

Fæste af Skindreb, som behoves til Drangbe 4 "

i tjenligt Bordtoi af Tin- og Træ-Arbeide. 3 »

Summa Lateris 113 90

1
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Hundr. Al. 1767.

Transp. 113 90 29. Mai.

Store Kar, hele og madholden, å 40 Td. Rum 6 80
'^^

30 Stk. Truger, 30 Slk, Smaakar og Spanner,

å 3 AI 1 60

5 Sikr. Oxehoveder 1 - »

1 tjenligt Kjokkentoi af Kobber og Jern . 6 »

2 Stkr. Kjærnere, å 20 Al. .... . » 40

1 Pundert og 1 Bismer 2 »

1 Reisetelt » 60

Sengeklæder til 16 Senge 16 »

4 Stkr. Bækkener, a 10 Al » 40

1 Bordduge og Haandklæder » 100

50 Sikr. Kliv-Sadler med Tilbelior, a 4 Al. 1 80

Skind-Reb til 30 Heste, å 10 Al ... 2 60

Haar-Reb til 20 Heste, a 5 Al. .. . . » 100

5 Stkr. Orf, 10 Rifei;, 10 Valler-Klarar . » 10

2 Jernkalle, 4 Paler, 6 Skuffler . . r . » 50

1 fuldkommen Smedelse 1 60

Hesteskoe til 40 Heste, å 3 Al 1 »
^

60 Al. Vadmel 1 68

20 Foring. Stude-Skind til Skoe, a 30 Al. 5 »

200 Foring. Smor, å 10 Al 16 80

40 Vætter Fisk, hjemme paa Bispegaarden,

å 40 AI , . 13 40

2 Tdr. Meel, a 60 AL ....... . 1 »

1 do. Skonrogen > 60

1 do. Skibsbrod » 45

V2 do. spansk Salt » 40

10 Stkr. Leer, 2 Stkr. Torv-Leer ... » 45

1 Shbesteen » 20

Summa 196 28

Herforuden er de 71 3
'.2 Leie-Qvilder, som ifdlge

denne Separations-Aet bor folge med det til Oecono-

mum og Rectorem udlagde Jordegods i Ombudene. —
Holum Bispestol fcilgende Aabods-Jorder : Ingjaldstæder,

Rraun i Unedal, halv« Mjolbreidestader , halve R(5n i
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4767. Sleitehlid og Hornbrekke, som efter Yardering belobe

29. Mai. dem til 46 Hundr. 100 Al., anvendes til de manqve-

rende Qvilders, Indkjob og Etablissement, efter at nu

grasserende Faaresyge er overgaael, og over de solgte

Gaardes Valuta fores af Vedkommende en rigtig Reg-

ning. Skulde og noget af Bispestolens udesLaaende

Restancer i Ombudene, eller afg. Biskop Haldor Brynj-

olfssons fallit Stervboe og Bispestolen tilhorende trykte

islandske Boger, kunne gjores til Penge, oplægges samme

og anvendes efter rigtig Regning til Bispestolens Nytte,

som Qvilders Indkjob og Boglrvkkeriets Huses Repara-

tion, hvortil andre Nod-Penge i denne Separations-Acl,

formedelst Bispestolens slette Tilstand, ei har været at

udfinde. — Naar den allern. beskikkede Oeconomus

afgaaer, bor hans Stervboe ved Rettens Middel strax

forsegles, og ifald Bispestolen har nogen Prætentioner

paa Stervboet, nyder han, fremfor alle andre Gredi-

torer, Prioritet, men Amtmanden beskikker strax, efter

Inspectorum til ham gjOrende Forestilling, en habil og

vederhæftig Person til Oeconomus, hvilken sig samme

uveigerlig bor paatage, indtil allern. Resolution erholdes.

— Og som ingen af de nærværende Commissariis

kunde videre erindre, som for nær- eller efterkom-

mende Tid burde ved Separationen i Agt tages, saa

indstille vi allcrund. denne Separations-Aet til Hans kgl.

Maj*' allern. Gonfirmation^ og forblive til Doden, allern.

Arve -Konge og Herre! Deres kongelige Maj'" allerund.

Arve-Undersaatter og tropligtskyldigste Tjenere. Ved

Oxeraae den 27. Mii 1765.

Finnur Jonsson. Gisle Magnusson. Magnus Gisleson.

(L. S.) (L. S.) (L. S.]
- _

O. Stephensen. J* Vidahn. Halldor Jonssen.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

B. Marcussen. B. Sivertssen. S. Solvesen.

(L. S.) [L. S.)
•

(L. S.)

Da ville Vi forskrevne Separations-Aet for Holum

Bispestol udi alle dens Ord, Glausuler og Punkter, saa
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som den her oven indfort findes, til Efterretning for 1767.

nærværende og efterkommende Tid, allern. have ^p- ^^^T^TT^

proberet og stadfæstet, saa og hermed approbere og

stadfæste; dog skal de udi bemeldte Aet til Eleemo-

synarii Kost udsatte 24 Rd. aarlig herefter henlægges

til Domkirkens Reparation. Og haver saavel Riskoppen

som Amtmanden og Rispestolens anordnede Inspectores,

Laugmanden og Landfogden paa Island, samt deres

Efterkommere i Embedet, som og p. t. Oeconomi, at

holde sig denne Separations -Acts hidhold stricte aller-

und, efterretlig, og især de fcirste til alle Tider at have

alvorlig Indseende med, at den i alle Poster nciie vor-

der efterlevet, og om, imod Forhaabning, anderledes

skulde befindes, da saadanl til Vores General -Kirke-

Inspections-Gollegium at indberette. Forbydendes Alle

og Enhver herimod, efter som forskrevet staaer, at

hindre, eller udi nogen Maade Forfang at gjore, under

Vor Hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot Frederiks-

berg den !29. Maji Anno 1767\

Over-Secretair Grev Otto Thotts Skrivelse J""«-

til PKæses og Directeurer for det almindelige

Handels -Compagnie, ang. Grændsen for Frem-

medes Fiskerie under Island, Khavn 6. Juni

1767. — Ober-Secretererens Rrevb. 1767, Nr. 299, S. 424

-425. •

Da det har behaget D. Exe. og hoitærede og gode

Herrer, i Anledning af Forandringen udi den Distance

af 4 Mile, som ved den islandske Octroy er fastsat,

inden hvilken ingen Fremmede eller danske Under-

saatter er tilladt at bruge Doggerie under Landet, at

') Ved Reskr. til Riskop Gisli MagrHisson paa Holum og

Amtmand Magnus Gislason, 29. Mai 1767, oversendes

foraiiforte Separations- Aet, forsynet med den kongeh'ge

Approbation, Norske. Tegn. XXXVlIi, 347.

I



592 Canc. Skriv. ang. Fhemmedés Fiskerie. ,

4767, forespcirge sig, hvor nær det almindelige Hav skulde

"T'T"^^ forstaaes at strække sie, med eller under Island, for
6. Juni. ^

'

'

fremmede Fiskere : saa har jeg, i Anledning af det

kongel. Rentekammers derover indhentede Betænkning,

herpaa udi tjenstligst Gjensvar skullet melde, at del

holdes betænkeligt at holde Fremmede fra Fiskerie udi

det vilde Hav under Island udi en Fraværelse af 4 Mile,

og samme dem at forbyde. Jeg forbliver &c. Gan-

celliet den 6. Junii 1767.

8. Juni. Forordning an^. Afskaffelse afaabenbare Skrifte

for LeiermaaL Fredensborg 8. Juni 1767*. —
Trykt som Anhang til Allhingsb. 1771, paa Grund af Canc.

Skriv. 22. Mai 1770; ligeledes bekjendtgjort i Synodal forsam-

lingen for Skalholt Stift 1771 - Siell. Reg 69, 530-531. Origi-

nal-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. for 17G7, S. 42- 43 ; Schou

V, 73. — General-Procureur Stampes Udkast til denne For-

ordning er trykt i hans ^^Erklæringer" V, 251—252, jevnf.

512—517.
»

FoHOKDNiNG ang. det i Loven for Leiermaal anord-

nede aabenbare Skriftemaal herefter al skal være op-

hævet.

Vi Christian den Sy.vende &c. G. A. V, At, da

Vi ere komne i Erfaring, hvorledes det i Vores Lov for

Leiermaal anordnede aabenbare Skriftemaal, isteden for

at opnaae den derved havde gode og cbristelige Hen-

sigt, medfarer adskillige Uleiligheder, og ofte giver An-

ledning til Misbrug og Forargelse ; saa have Vi allern.

fundet for godt, samme Skriftemaal aldeles al ophæve;

ligesom Vi og hermed allern. anordne og befale,^ at de,

der forsee sig med Leiermaal, skulle efterdags være frie

for at staae aabenbare Skrifte, imod al de sælles otte

Dage paa Vand og Brcid-, med mindre de vilde erlægge

O Reskr. 4. Apr. 1772; For. 23. Mai 1800.

') Ved en Cancellie-Skrivelse til Stit'tbefalini>smæn(lene og Bi-

skopperne i Danmark og Norge, men ikke aigaaet til Is-
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og indsende det for de hidlil bekomne Fritagelses-Be- 1767.

villinger paabudne, da dem fra Vores danske Gancellie 8. Juni.

meddeles Qvittering derfor paa li Rigsdalers Papiir, saa

og at de herefter, som hidtil, betale de i Loven fast-

satte Boder, og saavel Moderen, paa sin Side, bærer

al mulig Omsorg for Barnets Opdragelse, som Faderen

paa siij Side, efter Vilkaar og Formue, dertil contri-

buerer, ifcilge Vores elskelig kjære Hr. Faders, salig og

liciilovlig Ihukommelse, Jillern. udgivne Forordning af

14. Octobris 1763, om uægte Bcirns Underholdning og

Opdragelse. Thi byde og befale Vi hermed Vores

land, af 29. Oktbr. 1768 (Ober-Secretererens Brevb. 1768,

Nr. 603, S. 836—839, Fogtm. VI. 1, 151—153) bliver for-

ordnet: «At Præsten, naar et uægte Barn dohes, skal lade

sig give saavel Faderens, eller den af Moderen udlagde

Mandspersons, som Moderens Navn, og indfo.re samme i

Ministerialbogen, samt derpaa angive det for de Ovenom-

meldte (o: enten de Proprietnirer som have Sigt og Sage-

falds-Ret paa deres Godser, eller Kongens Foged), som

det tilkommer at see Straffen exequeret, da det derefter

er Præsten og hans Embede uvedkommende, Iworvidt denne

verdslige Straf bliver fuldbyrdet eller ei, saa at han af

den Aarsag ikke bor holde Nogen fra Herrens Bord, lige-

som han ei heller samme angaaende behover nogen Attest,'

da han derimod i det Skudsmaal , han siden, efter Begjæ-

ring, giver slige Personer, kan melde den af dem begangne

Forseelse. — lovrigt, ligesom Loven vel i Henseende til

Straf paa Penge eller paa Kroppen m. v., men ikke for-

saavidt angaaer aabenbare Skriftemaal,gjor Forskjel imellem

simple Leiermaal (stuprum siynplex) iov&lQ Gang og oftere,

og Hoer (adultermm) ^ saa viser og forbemeldte For. af

8. Juni 17G7 og dens Præmissæ tydelig nok, at aabenbare

Skriftemaai i alle disse Tilfælde efterdags bor være op-

hævet Et besvangret Qvindemenneske (maa)

hverken medens bun laver til Barsel, eller saa længe hun

haver et spædt Barn ved Brysterne, hensættes paa Vand

og Brod ; og i Henseende til den, der af Moderen angives

at være Fader til et uægte Barn, da supponeres han at

være det, indtil han sig samme paa lovlig Maade fralægger.»

///. B. ^ 38
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1767. Vice-Stalholder i Vort Rige Norge, samt Grever, Slift-

é^^un?
^t^^^^'^l'^S^'^^r'cl) Fi'iherrer, Biskopper, Amtmænd, L;iiids-

dommere, Laugmænd
,

Præsidenter, Borgemestere og

Raad, Fogder og alle andre Vedkommende, som denne

Vores Forordning under Vores Canceilie-Segl tilskikket
,

vorder, at de den paa behorige Steder, til Alles Efter-

retning, strax lader læse og forkynde. Givet paa Vort

Slot Frederiksberg den 8. Junii Anno 1767.

12. oklbr. Gavebrev og Fundats af Præsten Thorvard Aud-
,

unarson paa Jorden Kambslidll til fattige Borns

Opdragelse. Saurbæ den 12. Oktbr. 1767. —
Originalen er sandsyriligviis opbevaret ved Præstekaldet Saurbæ

paa Hvalfjarj)arstr6nd ; verificeret Copic i Bispe-Arcliivet i Is-

land Nr. 340: (iDonationes in usus pies et publicos", hvoraf

er taget en af Bishoppen over Island den 4. Marts 1822 til

Cancellict sendt Afskrift med Oversættelse. Brevet er paategnet :

at være læst i Laugthiugsretten ved Oxara den 13. Juli 1767,

jevnf. Altbingsb s. A. Nr. xxxix, 38; Johnsens Jarfeatal a

Islandi, S. IOC.

Svofellda rå&stofun gjori eg undirskrifa&ar , at) eg,

til l^akklætisiiierkis vi& minu g6&an gub, sem mig lerigi

spara&hefir { veikri J)j6nustu vib Saurbæjar kirkju sofnu^,

og mer éverfeugum margar sinar gåfur lanab, gef heroie^

eptir minn dag hans vesælingum, nefnilega fromum og

fåtækum biirnum her i Saurbæjar kirkjusokn, mi'na fyrstu

keypta fasteign nieb ver&i, sem er jorbin Kambsh611

hundr. a& dyrleika, liggjandi i Strandar hrepp og Saur-

bæjar kirkjus6kn, ab hennar afgjald arlega og æfinlega

hér eptir skiptist å millum lingmenna hér { sveit, l^eim

til uppfræbingarb6tar i })eirra kristind6mi. Skebur l^essi

min gjdf og råbstofun meb eptir skrifubum athuga og
. .

skilmålum

:

\) Strax eptir mfna burtkollun fra l)essu li'fi, ebur :

a

f J)ar næst eptirfylgjandi fardogum, skaljiessi jorb Kambs-

héll og mebfylgjandi \ kugildi afhendast til hreppstjor- .
j

anna f Strandar hrepp af minum erfingjum, liverjum
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(hreppslj6runum) eg hermed innilega å hendiir fel alla 1767.

hennar umsjén og byggingar råt), ab l)eir til hennar veli 12. Oktbr.

{)ann mann, sem hana vel hir&i og råbvandlega å biii,

^^"^

og ab l^eir gjori l^ac) allt meb råbi og lilhlutuu s6knar-

preslanna i J)essu prestakalli. — 2) Svo sem, å&ur en

landplågan felldi vort sau&fé i l)essu landi, allti'& hafa

verib 2 kågildi me^ J^essari jor^;u,
l^å skal af minum

erfingjutn åsamt meh henni, og I)vi eina nii fylgjanda

kugildi, afhendast til velnefndra hreppstj6ra 1 hundr.

i landaurum, til ah innkaupa åsau&ar-kugildi, e&ur

sama in natura til låtast me& iehvi jorSu, svo {)au silan

festist tvd vi& hana. — 3) pal sem Jjarf til hiisanna

endurbétar, samt kiigildanna vifehalds Og uppbyggi'ngar,

å ab takast af landskuld og leigum, eptir J)orfum og

hreppstjéranna sannsyni og tilhlutun. — 4) Er ^at hér-

méb recommenderab gubrækilegri umsjon s6knarprest-

anna å FTvalfjarbarstrcjnd, eins eplir annan, ah iitvelja

^au 3 eba mest 4 born, hér sveitlæg, sem l)essarar litlu

gjafar njéti, ein eptir dnnur, um 4 eha mest 5 ara tib,

svo lengi ])au eru ab læra å b6k ab lesa, og slnar ka-

techismi spurningar, undir Confirmation, hvar til eg

fyrir mæli ab helzt velist fciburlaus ekkjubdrn, sem ein-

hver leggur géba rækt vib, og ef sHk bcirn eru ei til

i })essari sveit, ])Å fromra og fatækra foreldra bcirn,

hlybin og ékuyttalaus; og ef nokkur ungmenni tja sig

treg og nenni'ngarlaus til lærd6msins, eptir ab {)eim hcfir

verib til sleginn })essi litill pem'ngastyrkur, J)å missi \)au

hann (fyrir tfmann), en tilleggist (ibrum lingmennum

viljugri til ab læra og h'klegum til mannd6msverka. Hjå

beim somu virbist drottins nåb allt hib g6ba ab åvaxta,

Ser til dyrbar, })eim til velferbar. Hans forsjon befel eg

.mig og 611 gubs b5rn æfinlega. fjessu til stabfesti'ngar

er mitt nafn og signet. Ab Saurbæ d. '12. Oklobr. 1767.

J)orvarbur Aubunarson.

(L. S.)'

38 =
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^767. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand O. Sle-
24. oktbr.

piiens^n^ aj^g Extra-Skattens Inddrivelse. Khavn

24. Oktbr. 1767. — Denne Skrivelses Indhold er be-

kjeridtgjort paa Altbinget ved Amtmandens Brev til Syssel-

mændene 9. Juli 1768, trykt i Althingsb. s. A. Nr. xxnx, 1,—
Rentek. Is) og Færo. Copieb. Litr. P, Nr. 265.

Vi have til Underretning og Gjensvar paa Hr. Amt-

mands Skrivelse under 6. Aug. sidsti. ikke villet lade

være umeldet, at, siden Ingen udi Island er paalagi

Extra-Skatten at svare, uden alene dem, hvis aarlig Ind-

komster udi Courant var 100 Rd. og derover, saa folger

det endog af sig selv, at hvis En eller Anden skulde

udvise sig modtvillig samme at betale, maa Skatten hos

dem ved Execution indsoges, hvad enten de vare Geisl-

lige eller Verdslige, saafremt den ikke ellers udi Minde-

lighed ved Paafordring hos dem paa anden Maade var

at erholde. Vi forblive &c. Rentekammeret den 24.

Oktobr. i 767.

24. Oktbr. Rentekammer-Skrivclse til Amtmand O. Ste-

phensen, ang. Exspectancer ag Constitntioner i

Embeder. Khavn den 24. Oktobr. 1767. —
Rentek. Isl. og Færo Copieb Litr. P., Nr. 264.

Vel har Hr. Amtmand ved sin Paategning paa Syssel-

mand Brynolf Sivertsens allerund.- Memorial , at hans

S6n Gudne Brynjulfsen hannem med Succession udi

Embedet maatte blive adjungeret, ham dertil recoiW'

manderet, men da samme er imod kgl. allern. Befaling?

der forbyder, at Ingen maa forundes Exspectancer pa^^

Embeder, der ikke var vacante, saa maatte det be-

hage Ur. Amtmand, at tilkjendegive Sysselmanden, at

hans allerund. Ansogning Hans Maj* ei heller kan være

at forestille; men naar deslige Vacance maatte indfalde,

kan Hr. Amtmand af de, som allerund. anholdte om saa-

danne vacante Betjeninger, foreslaae tvende, som Hr.

Amtmand dertil befandt meest bekvem, hvorefter del
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da ankommer paa H. K. Maj*" egen allern. velbehage- 1767.

lige Villie, hvem af de Ansøgende Tjenesten kan blive ^^'^^^^
accorderet, da det ikke heller holdes tjenlig for Betje-

ningerne udi Island, at de gjores arvelige, ved det at

Sonnen stedse succederer Faderen, hvorved Åndre, der

ikke var Sysselmands Sonner, og dertil kunde have

Lyst. og befandtes mere bekvem, derfra akleles maatte

blive udelukt. Skulde ellers en eller anden gammel

Sysselmand formedelst Alderdom og Svaghed behove

en Medhjelper udi Embedet, vilde Hr. Amtmand udi

saadan Tilfælde da constituere ham en paa Sysselman-

dens egen An- og Tilsvar i Henseende til Embedets

Forretninger, dog uden nogen Succession udi Embedet.

Vi forbhve &c. Rentekammeret den 24. Oktobr. 1767.

Plakat ang. Indcassatorer i Stervboer. Chri- 3o. oiubr.

Stiansboi'g 30. Oktbr. 1767. - IkUe publiceret i Is-

land, men her optafjet som horende til den processuale Lovgiv-

ning. Sieli. Reg. 69, G71-G72. Original -Aftryk hos HopfFner;

Qvart-Forr. for 1T6T, S. 141—143; Schou V, 03—64.

Plakat anlangende: hvorledes med Slervboers

Midlers Indcasserine; skal forholdes.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At efter-

som for Os allerund. er bleven andraget, at Greditorer

Og Arvinger ofte ved Skifterne raaa lide Skade, for-

medelst at Skifteforvalterne ei alene, uden. Arvingernes

Samtykke, men endog imod deres Villie, indsætte og

antage sig selv eller andre til Indcassatores i Sterv-

boer, og derefter udhale Skiftet, for saa meget desto

længere at beholde Pengene. Da have Vi, til slig Skade
Og Misbrug at forekomme, allern. fm^den for godt • at *

anordne og befale, hgesom Vi og hermed overalt udi i

begge Vore Riger Danmark og Norge anordne og befale:

det, ved et Skiftes Begyndelse, skal dependere af

Arvingerne, nemlig de Myndige og Nærværende selv,

tt)en de Umyndiges og Fraværendes Formyndere og
Befuldmægtigede, at antage en god og vederhæftig Mand



598 Plak. ang. Indcassatoker i Steryboer,

1767. til at indcassere Åuctions-Pengene, med (ivrige Boens

^^"'^^'^^ Midler, og icjen at udlælie dem, efter Anviism"ng fra

rette Vedkommeade, alt imod saadan Betalning, som de

imellem sig kunde forenes om, dog at han, om det

maatte udkræves og fornoden eragles, stiller Vedkom-

mende vedborlig Caution for det, han bliver betroet til

at indcassere og oppebære; og maa Skifteforvalteren

aldeles ikke befatte sig med at antage eller beskikke

nogen saadan Indcassator, med mindre det bliver over-

draget til ham af samtlige Arvinger, efterat han har

erindret dem om, selv at antage Een, da det dog skal

ankomme paa Arvingerne, at forenes med ham on>

hans Betaling; men den, der saaledes er antaget til at

indcassere og udtælle Stervboens Penge, og derfor i

Skifteretten bor aflægge Regning og Rigtighed, maa ikke

til Skifteforvalteren udbetale hans Skifte-Salarium for-.

^ end ved Skiftets Slutning, og ifald han belaler det

forher, bliver det for hans egen Regning og Ansvar.

Thi byde Vi og hermed allern. befale Vores Vice-Stat-

holder udi Vort Rige Norge, Vore Grever, Stiftbefalings-

mænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Præsidenter,

Borgemestere og Raad, Fogder og alle Andre, som denne

Vores Piacat under Vort Gancellie-Seigl tilskikket vorder,

al de den til Alles Efterretning paa behørige Steder

lader læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Christians-

borg, udi Vores kongel. Residentzistad Kjobenhavn, den

30. Octobris Anno 1767.

7. Novbr. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand O. Ste-

phensen, ang. Embedsmænds Tiende- og Skatte-

Pligt. Kbavn 7. Novbr. 1767\ — Bekjondtpjort i

Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1768, ligelefies Inrllioldet

deraf ved Amtmandens Brev til Sysselmændene 9. Juli iTfiS,

') Rentek. Skr. 17. Decbr. 1768 og 9. Febr. 1771; kgl. Re

sol. 7. Marts 1774.
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trykt i Althingsb. s A. Nr. xxux, 1. - Reutek. Isl. og Færo. 1767.

Copieb. Litr. P, Nr. 273. 7. Novbr.

At den ved Hr. Amtmands Skrivelse under 10. Au-^
^--^-^

gusti sidsti. til os indsendte Extract at Kong Magnus

Lagabæters islandske Lov afAar1280, hvis Indhold er,

at enhver Bonde er skyldig at betale aarlig Skat og

Thingreise-Lon, indseer vi ikke, at deraf kan uddrages

den Forstaaelse, at geisllige og verdslige Betjentere, -

samt Laugrettesmænd og deres Enker, for samme Skat

til den kongel. Cassa al betale af deres tilhorencje

og eiende Gods og Tiende-Capitaler, naar samme var

4 Hundrede eller 10 Rd. Species og derover, forme-

delst de ikke udi Loven (ere) benævnte, fremfor Bon-

derne skulle være.befriet; da nu denne Lov, eller andre

kongel. Anordninger, saavidt os er bekjendt, ei heller

Beljenterne af geistlig og verdslig Stand, samt Laugrets-

mændene og deres Enker, for Skal og Tiende af deres

Jordebrug og biende Tieude-Gapitaler, expressis verbis

har frilaget, og der er del eneste, som de af deres

Eiendoms-Gods og videre Tilhorende til den kongelige

Cassa erlægger, mens derfra aleneste ved Lovens og

de kongelige Anordningers mislig Udtolkning hidindtil

har holdt sig befriet, hvormed vi nu ei længere, da

Jnan nu forst herom er kommen i Erfarina, kan oveivsee,

detsaarsag Hr, Amtmand vilde behage at forfoie saadan

Anstalt overalt udi Island, at Betjenlerne af geistlig og

verdslig Stand, saavel som Laugrettesmænd og deres

Enker, fra 1769 Aars Begyndelse og fremdeles, ligesom

Bcinderne, efter Enhvers rigtig udregnet og sammen-

skrevet Repstjorernes Tiende-Regning, aarlig for Tiende

og Skat bliver ansat, og inddragen udi Mandtalsbogen

for ethvert Syssel, som paa Thinget examineres og af

Retten bekræftes, og for saavidt Sysselerne findes under

Forpagtning, bliver det, som Betjenterne med Laugrettes-

'iifendene og deres Enker hidindtil- har holdt sig befriet

*^or, men nu herefter af dem maa betales, å parte for-

uden ethvert Syssels Forpagtnings-Afgift til Landfogden
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1767. aarlig al erlægge, og derover hannem Udtog af Mand-

"T^TT"^' talsbocen al levere, hvorefter han Belobet udi sine aar-
7. INovbr.

^

lige Regnskaber til Indlægl beregner. Vi forblive &c.

Rentekammeret den 7. Noveinbr. 1767.

t

18 Novbr. Rentekammer-Skrivelse til Sysselmand Wium,
ang. Degnepenge og Præste - Salair af Skrida

Kloster. Khavn den .18. Novbr. 1767. —
Rentek. Isl. og Færo. Copieb. Litr. P, Nr. 278.

Efter det Amtmand Stephensen under 3. Augusti

sidstleden os har tilmeldet, kan det ikke tillades, at

Degnen paa Schrede Kloster afkortes de forlangte 5 Rd.

siden de udi Landet antagne Ghirurgis derimod samme
5 Rd. udi deres tillagde Lbn vilde afgaae, der ikke

n\aa skee; ligeledes forbliver det som forhen, at den

Præst, som tilforn har været ved Schrede Klosters Kirke,

og dertil er berettiget og voceret, Kirken fremdeles be-

tjener for den samme Ldn, " som han af Klosteret forhen

nydt haver; hvilket til Gjensvar paa Hans Skrivelser under

20, Septbr. 1766 formeldes. Vi forblive &c. Rente-

kammeret 18. Novbr. 1767.

25. Novbr. Rentekammer - Skrivelse til liandfogden, ang.

Erstatning af pestdiide Faare-Clvilder. Khavn

25. Novbr. 1767'. — Rentek. Isl. og Færo. Copieb.

Litr. P, Nr. 285. — Uddrag.

Over det, som den kongelige Cassa kunde tilkomme

at godtgjore for bortdOde Qvilder paa H. Maj*' Jorder

udi Island, har vi indhentet Amtmandens Betænkning,

hvorefter alle Jordegodseiere selv maa tage Skade for

de Qvilder, som af Qvægsygen paa deres Jordegods

er bortdode, da Bonden, efter Amtmandens Formening,

ei samme kan tilkomme at erstatte, og altsaa vil det

O jevnf. Rentek. Skriv. 26. Decbr. 1767.
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ligeledes for Hans Maj** Jorder være og blive en Falge. 1767.

Rentekammeret den 25. Novbr. 1767.
——

^

25. Novbr.

Over-Secretair Grev Otto Thotts Skrivelse til 28. Novbr.

Rector og Professorer ved Kjoberihavns Univer-

sitet, ang. Stipendier for islandske studiosi clii-

rnrgiæ. Khavn 28. Novbr. 1767\ — ober-Secre-

tererens Brevb. 1T6T, Nr. G24, S. 855-856.

Af de hoitærede og gode Herrers Svar paa min

til Dem for nogen Tid siden afladte Skrivelse, i Anled-

ning af de Fjerdingscbirurgi, som paa Island skal an-

tages, har jeg erfaret, at siden alle de her ved Univer-

sitetet oprettede Stipendia skal have været destinerede

og henlagde til virkelige cives academicos, som offent-

Hgen have deponeret, formentes det, at de chirurgiske

Gandidater, som fra Island maatte. komme herover, for

at profitere i deres Videnskaber ved de her fdiede

Anstalter, ikke, uden at overtræde Stipendiernes Fun-

dationer og Hensigter, kunde tillægges deraf ugentlig

1 Rd. for den Tid de her opholdte sig; men da det

formodentlig vil blive Studentere, som skal undervises

i Chirurgien, hvilke desuden ere berettigede til at nyde

Benefjcia ved Academiet, saa synes det i saa Fald ikke

at være stridende imod Fundatzerne, om disse, for at

ophjelpe dette nyttige Værk, blev tillagt en saadan Por-

tion som de andre Studerende, til hvilken Ende jeg

herom vil forvente de hoitærede og gode Herrers nær-

mere Svar, og forbliver med Estime &c. Gancelliet

den ^8. Novembr. 4767.

Forordning ang. visse Morderes Straf. Chri- is. Decbr.

stiansborg 18. Decbr. 1767-. — ikke publiceret i

Island, men her optaget i Henbold til For. 7. Febr. 1749 og

For. 24 Januari838. Siell.Reg. 69, 721^-723. Original-Aftryk

hos Hopffner; Qvart-Forr. for 1767, S. 163—166; Schou V,

') Reskr. 8. April 1768.

') For. 20. April 1770 og 4. Oktbr. 1833 § 10.
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1767. 71—73. — General-Procureur Stampes Udkast til denne For-

18. Decbr. ordning er trykt i hans ..Erklæringer" V, 426 - 428.

Forordning, angaaende Delinquenters Afstraffelse,

som, uden foregaaende Aarsag, alene for al gjore en

Ulykke og derved at miste Livet, ombringe Andre.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, da Vi,

i Anledning af de nu paa nogen Tid saa ofte, desto

værre, forøvede forsætlige Mord paå uskyldige Born og

Andre, allern. have bragt i Erfaring, at Vores h()istsalige

Herr Faders Forordning af 7. Februarii 1749, som skjær-

per Straffen for dem, der, uden nogen foregaaende Tvi-

stighed eller dertil given Aarsag, begaae forsætlig Mord

paa de dem imodekommende Personer, ikke saa fuld-

kommelig har opnaaet den derved intenderede Hensigt;

ligesom Livs-Straf ei heller synes saa aldeles at passe

paa den Misdæder, der øaser sig DcJden og er kjed

af Livet, og af saadan Kjedspmmelighed lader sig for-

lede til, at begaae et forsætlig Mord paa en uskyldig

Person: — saa have Vi allern. funden for godt. for

slige melancholiske og tungsindede Mennesker, der dog

ikke kunne ansees at være berovet Forstandens Brug

(thi i saa Fald omgaaes der med dem efter Danske

og Norske Lovs 6" Bogs 6" Cap. 17"*" Art. og Danske

\ovs r*' Bogs 19*'^ Gap. 7**^ Art., samt efter Norske

Lovs 1"" Bogs 17** Gap. 7**' Art.), som maatie begaae

saadan forsætlig Mord, at forandre den ved bemeldte

Forordning fastsatte D(lds-Straf, til -en anden daglig og

vedvarende Straf, Lidelse og Forhaanelse, som, efter

Misdæderens Gemyts Beskaffenhed og Tænkemaade,

eragtes mere bekvem til at opnaae Straffens Hensigt,

nemlig: Vores kjære og troe Undersaalteres Sikkerhed

og Rolighed* Thi byde Vi hermed og allern. befale,

at, naar Nogen saadan efterdags inaatte befindes, med

fri Forsæt og beraad Hu, uden nogen foregaaende dertil

af den Di^æbte given Aarsag eller Anledning, alene i

Tanke at gjore en Ulykke, og derved at miste sit Liv,

at have myrdet eller omkommet nogen madende eller
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forekommende uskyldig Person^ voxen Menneske eller 1767.

Barn, da skal saadan grov Misdæder ikke strax misle 18. Decbr.

Livet, men derimod, sig selv til velfortjente Straf, og"""**

andre Ligesindede til Skræk og Afskye, straffes paa

folgende Maade, nemlig:

1) Kagsti^ges og brændemærkes paa Panden, og

derefter hensættes til Arbeide i Jern paa Livstid, Mand-

folkene i Rasphuset, saafremt og saalænge deres Kræfter

det tillader, men ellers og siden i nærmeste Fæstning,

og Qvindfolkene i Tugthuset, og der, som de meest

udædiske, farligste og foragteligste blandt alle uærlige

Slaver og Misdædere, ei alene for sig selv vel forvares,

men og daglig bruges, saavel, efter deres Kræfters Be-

skaffenhed, til det allerstærkeste og haardeste, som til

det allerliderligste, haanligste og foragteligste Arbeide.

— 2) Skal Misdæderen engang hvert Aar, paa den
~

samme Dag, paa hvilken Mordet var forovet (saafremt

dea ellers indfalder over 12 Uger efter at den har

forste Gang udstaaet sin Straf, thi i vidrig Fald udsættes

det til næste Aar) fra Rasp- eller Tugthuset henbringes

til det Sted, hvor det var forovet; eller ifald samme

maatte være for langt fraliggende, da til Byens offent-

hge Rettersted, og der atter kagstryges, eller pidskes

med 27 Slag af 9 Riis. — 3) Fra Fængselet eller Tugt-

og Rasphuset til Retterstedet, eller det Sted, hvor Mor-

det var forovet, og tilbage igjen, skal Misdæderen, til

desto stbrre Forhaanelse, fores paa Natmandens Sluffe,

udi gemene og de udi Fængselet eller Rasphuset og

Tugthuset brugte daglige Klæder, uden Tlat eller Hue,

med blottet Hoved, Strikke om Halsen og sammenbundne

Hænder. — 4) Naar de udi Fæstningen, Rasp- eller

Tugthuset ved Doden afgaae, skal deres Legeme, ved

Natmandens Folk, henfcires til Retterstedet og Hovedet

samt Haanden der afhugges, og Kroppen derefter læg-

ges paa Steile, men Haand og Hovedet sættes paa .en

Stage. Hvorefter Dommere, saavelsom alle andre Ved-

kommende, sig allerund. have at rette. Thi byde Vi
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1767. og hermed befale Vores Vice -Statholder i Vort Rige

^^'"j^^^ Norge, Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Anitnlændj

Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere .

og Raad, Fogder og alle Andre, som denne Vores For-

ordning under Vores Cancellie-Seigl tilskikket vorder, at

de den paa behOrige Steder, til Alles Efterretning, strax

lade Jæse og forkynde* Givet paa Vort Slot Christians-

borg udi Vores kongelig Residentzstad Kjobenhavn den

18. Decembris Anno 1767.

26. Decbr. Rentekammer - SkrivcIsc til Landfogden, ang.

Erstatning af pestdode Faare-Gvilder, m. m.

Kbavn 26. Decbr. — indholdet af denne Skri-

velse er bekjendtgjort paa Althinget 1708 ved Amtmand O.

Stephensens Brev til de kongel. Klosterholdere og Forpagtere

9. Juli s. A., trykt i Althingsb. Nr. xxiix, 5- — Kentek. Isl.

og Færo. Copieb. Litr. P, Nr. 296.

Vi have taget udi Overveiende Hans Formeldende

udi Skrivelse til os under 9. hujus, og derved befunden

Følgende at erindre, saasoni: — 1) Hans Formening,

at den kongel. Gassa skulde erstatte alle de paa Kon-

gens bortforpagtede Jorder bortdode Faar, og der skulde

være at ansee som en staaende Capital, der ei kunde

frafaldes, kan ingenlunde, soqi skadelig for de kongel.

Intrader, af os finde Bifald, og det saa meget desto

mindre, som Ingen derved profiterede og blev bereignet

(beriget?) uden alene Ombuds-Forpagterne af Landskyl-

den paa Kongens Gods, hvis Forpagtnings -Afgifter fra

gammel Tid af er fastsat, endog for Fremtiden, at være

og blive uforanderlig, og siden de kgl. Beljentere udi

Landet alletider tilkommer Forpagtningen, er det at for-

mode, at den bestandige Afgift saaledes fra Forstningen

af maa være reguleret, at Betjenterne deraf kan have

god Fordeel og skikkelig Levebrod. — 2) Da ingen

Sygdom eller Dod har været imellem Qviiderae, det er

O kgL Resol. 29. Marts 1779.
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Kjoreae (Køerne) udi Island, — og af Floden af Kjore- 1767.

nes Melk er det, at Sm5ret lilveiebringes — kan For- 26. Oecbr.

pagterne ei heller have haft noget Tab udi deres Smor-

leier, detsaarsag den af Ham ansatte Udgift af den

kongelige Cassa for de halve Smorleier, som Ombuds-

Forpagterne udi deres Afgifter til 1768 Aars Udgang

skulle godtgjcires med 415 Rd. Species, aldeles vil bort-

.falde og ei kan være at tilstaae. — 3) Det kan ingen-

lunde være eller blive nogen gyldig og antagelig Aarsag,

at fordi Forpagterne af de kongelige Indkomster udi

Island, siden Faaresygen udi Landet indfaldt, nu kan

have Diindre Fordeel af deres Forpagtning^ end tilforn,

da ingen Faaresyge var, at den kongelige Cassa ved

Afgang udi deres Forpagtnings-Afgift derfor skulde er-

statte dem Forskjellen imellem deres forrige Fordeel

imod den de nu haver; det, som alene kunde berettige

dem til Moderation .udi .deres Afgift til den kongelige

Cassa, er, naar det med behorig af Amtmanden atte-

steret Tfaingsvidne, i Sæivleleshed for JVordre- Landet,

hvor Næringsveien for det meste bestaaer af Creaturer-

nes Afloding, kunde bevises , al de bortforpagtede

kongelige Indkomster ikke indbragte Forpagterne saa

meget, som deres Forpagtnings- Afgift belober, at For-

pagteren da udi Afgiften blev godtgjort saa meget, som
fyldestgjorde Forpagtnings -Summen; men saalænge de

bortforpagtede kongelige Indkomster indbringe Forpag-

terne mere end deres Afgifter, kan dennem ingen Mo-

deration, mere end del skeer for alle andre Forpagtere

af kongelige Indkomster udi Danmark og Noi-ge, være

at tilstaae. — 4) Formedelst det, som udi 1. § er an-

fort, kan de af Ham til. Udgift for den kongelige Cassa

ansatte 862 Rd. Species til Erstatning for de paa Kon-

gens Jorder bortdode Faar ei være at tilstaae, men al-

deles vil bortfalde. Skulde ellers paa nogle af Kongens

Ombudsjorder Faarene saaledes være bortdode, at der-

paa ikke 'engang var tilbage den Besætning, som de

fra Jorden aftrædende Bonder var pligtig uden Betaling
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1767. at aflevere den tilkommende, da, forsaavidt saadanne

Decbr. Jorder angaaer, og naar Sligt ined behorig af Amtman-

den attesteret Thingsvidne blev beviist, kunde for kon-

gelig Regning indkjobes 3 a 4 Stykker for enhver af

deslige Jorder, og Bonden uden Betaling samme leveres,

af hvis Affedning han nted Tiden kunde samle de til

Jorden henhc5rende Faar, — 5) Efter de fra Island Tid

efter anden gjorde Forslag, er de kongelige Indkomster

udi Landet fremfor tilforn saaledes aarlig bleven for-

ringet, nemlig:

a) ved de kongelige Retligheders Mi-

stelse af de til de nye Indretninger

og til Landphysicus, samt Gufunes

til Hospitalet henlagde Kongens

Jorder 127 Rd. 48 Sk.

b) Gage og Medicamentpenge m. v.

til Landphysicus 440 — » —
c) til fattige Præster udi Skalholt Stift 200 — » —

* d) lil Tugthuset er af de kongelige

Intrader henlagt . 342 — 44 —
e) og til en Jordemoder. 100 — » —

tilsammen 1209 Rd. 92 Sk.

Ved denne Intradernes Formindskelse kan de ovrige

kongelige Indkomster ikke afholde Udgifterne, og altsaa

udfordrer Fornødenheden, at videre Afgang udi Intra-

derne efter Muelighed forekommes, og hvortil Han ikke

beller fra sin Side maa give nogen Anledning. Vi for-

blive &c. Rentekammeret den 26. Decbr. 1767 ^

768. Plakat ang. Slavers Arv, Christiansborg

Januar. 15. Januar 1768. — Publiceret paa Althinget 1768 og
"""^"^

trykt i Althingsb. s. A. Nr. xxiix, 2. Siell. Reg. 09, 753—764.

Original-Aftryk hosHopffner; Qvart-Forr. for 1768, S. 17—19;

O Med Skrivelse til Amtmand O. Stephensen af s. D. (Copieb.

sst. Nr. 295) sendes ham en Copie af delte Brev, med Anmod-

ning at hekjendtgjore det for de paagjeldende Forpagtere.
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Schou V, 80-Si. — General-Procureur Stampes Betænkning, 1768.

dateret 1. Septbr. 17G7, er trykt i hans ^^Erklæringer" V, 15. januar.

362-365.

Plakat, anlangende hvorledes med Arv, ,soai nogen

der gaaer i Slaverie maatte tilfalde, skal forholdes.

Vi Christian den Syvende de. G. A. V., at, som

Loven ikke udtrykkelig betager Slaver i Almindelighed,

mere end Andre, den dem ellers tilkommende Arve-

Reltighed, men det dog vilde stride imod den en Slave

paalagde og af ham fortjente Strafs Natur, om han, saa

længe han gaaer i Slaveriet, skulde have Raadighed

over eller nyde Renten af den ham imidlertid tilfaldne

Arv: da have Vi, efter slige Omstændigheder, allern,

funden for godt at anordne og befale, ligesom Vi og

hermed overalt udi begge Vore Riger Danmark og Norge

anordne og befale : at, naar Nogen, som gaaer i Slaverie,

maatte tilfalde en Arv, da, hvad enten han er domt

til Slaverie paa v[sse Åar, eller paa Livstid, saa maa

han ikke blive raadig over Arven, saalænge han er i

Slaveriet, ei heller maa Renten deraf til ham udbetales,

men dermed skal omgaaes som med en Arv, der tilfalder en

Umyndig, saaledes, at derforsættes Formynder, som besijr-

ger Arven udsatpaa Rente, ogaarlig oplægger Renten, med
mindre Slaven maatte have Hustrue eller Rorn, som kunde

behove Renten til Livets Ophold
;
og naar en saadan Slave

'

siden maatte blive Icisladt af Slaveriet, hvad enten hans '

Tid var ude, eller han af Os allern. maatte være par-

donneret, da skal Arven, med hvad der af Renten

maatte være oplagt, til ham, saafrerat han ellers er

myndig, overleveres, som Noget ham tilhorende, og

han derfor give lovlig Afkald. Men skulde han i Sla-

veriet ved Doden afgaae, da skal Arven tilfalde hans

Rorn og nærmeste Arvinger, alt efter Lovens Forskrift.

Thi byde Vi og hermed allernaadigst befale Vores Vice-

Statholder udi Vorl Rige Norge, Vore Grever, Stiftbe-

falingsmænd, Friherrer, Riskopper, Amtmænd, Præsi-

denter, Rorgemestere og Raad, Fogder og alle Andre,.
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1768. som denne Vores Plakat under Vort Cancellie-Seigl til-

^^"^^^^J^ skikket vorder, at de den, til Alles Efterretning, paa

behørige Steder lader læse og forkynde. Givet paa

Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelig Residence-

stad Kjobenhavn den 15. Januarii Anno 1768.
'e

15. Febr. Forordnillg ang. General-Landets Oeconomie

og Commerce-Collegii Forening med det vest-

indiske og guineiske Rente- samt General-

Toldkammer, under Navn af General-Toldkammer

og Commerce-CoUegium. Christiansborg 15.

Februar 1768\ — ikke publiceret i Island. General

Landoecon. og Comm. Coll. ..Forordninger". B. 1753—1770.

177^ S. 410—412. Original-Aftryk hos Hopffner. Dansk og

Tydsk i Qvart-Forr. for 17(18, S. S3- 38; Schou V, 83-84,

8. April. Reskript til Stiftbefalingsmand Grev Rantzau,

ang. Stipendier ved Universitetet for chirurgiske

Studenter fra Island. Christiansborg 8. April

. 1768''. — Bekjendtgjort paa Althinget 1768 og trykt i

Althingsb. s. A. Nr. xxiix, 2; ligeledes bekjendtgjort i Syno-

dalforsamlingen for Skalholt Stift 1768; — Norske Tegn.

XXXVUl, 546»'-548; Fogtin. VI. 1, 106-107; jevnf. Erich-

sens wForberedelseu til Olavii Reise, S. cux.

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Som Vi

ved Reskript til dig af 20. Junii 1766 iblandt Andet

allern, have bevilget, a\i der paa Vorl Land Island maa

antages Fjerdings-Chirurgi, som kunde komme den der-

værende Landphysicus.til Hjelp, og det i den Henseende

vilde være nyttigt, saavel for Landels Indbyggere, som

for de chirurgiske Garididater, som dertil af Landets

BOrn skaf antages, at de kunde komme herover og op-

holde sig her ved Academiet i nogen Aar, for at pro-

fitere i deres Videnskaber ved de her foiede Anstalter

Cabinets-Ordre C Juni 1771; For. 21. Januar 1773, § 3- ,

kgl. Resol. 12. Mai 1783.
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til Underviisning in anatoinico-chirurgicis, samt iraidler- 1768.

tid til deres Underholdning nyde Noget af Academiets 8. April.

Stipendier: — saa give Vi dig hermed tilkjende, at Vi,

efter de saavel fra Os elsket. Rector og Professores ved

Kjobenhavns Universitet, som dig, herover indhentede

Betænkninger, til den Ende allern. have funden for godt, at

dermed skal forholdes paa efterfolgende Maade, nemlig:

1) At de Islændere, som under Titel af chirurgiske

Candidater maa nyde Stipendia her ved Universitetet,

skal offentligen deponere og*sustinere Examen publicum,

tillige med andre Gandidatis paa Gonsistorio. — 2) Flere

end 4 paa eengangmaa ikke under denne Titel nyde Sti-

pendia' — 3) Enhver af dem skal ikke nyde mere, end

en anden Student, efter Stipendii Beskaffenhed og Ind-

retning, kan nyde; dog, siden Vi allern. ville, at de i

Almindelighed skulle have omtrent 1 Rd. ugentlig, saa

maa de iblandt dem, som maalte komme til at nyde 4 Mk.

ugentlig paa Communitetet, desforuden være berettigede

til at have Plads i Regenisen, .paa det de samme-

steds kunde have fri Logeraent, foruden Ligpengene,

som der falder. — 4) Ihvorvel disse Stipendia bestan-

dig skal vedvare til saadan Brug, og falde fra en til

anden af disse chirurgiske Candidater, saa dog, siden

Vi ere komne i Erfaring om, at de Studiosi, som ikke

have Baccalaurei- Graden, slet ikke kan faae Sled paa

Borchens, Elersens og Walkendorphs Collegier, deels

efter disse Collegiers Fundatser, og deels efter et derom

ergangen kongehg allern. Reskript, og de ei heller ifolge

af Universitetets Fundats kan nyde Stipendium Commu-
nitatis Regiæ længere end i 3 Aar, ville Vi allern., at

det samme og i Henseende til disse chirurgiske Gandi-

dater skal iagttages; — og endelig for det 5) skal de
holde sig Communitetets, eller hvis andre Stipendia de
maatte nyde, deres Fundatser og Love i alle Maader
efterretlige, om hvilket Alt Vi under denne D. D. have
lillagt forbem*« Rector og Professores ved Kjobenhavns
Universitet fornbdea BefaUng. Derefter du dig allerund.
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1768. haver at rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning

at lilkjendegive. Befalendes &c. Christiansborg Slot

den 8. Aprihs '1768.
8. April.

8. April. Reskript til Rector og Professorer vedKjo-

benliavns Universitet, ang. Stipendier forislandske

Candidåti Chirurgiæ. Christiansb. 8. April 1768.

Siell. Tegn. LXXXVI, 503-564, jevnf. Fogtm. VI. 1, 106.

Christian den Syvende &c. V. G. T. Da Vi allern.^

have funden for godt, at der paa Vort Land Island skal

antages Fjerdings-Chirurgi ... [o. s. v. som i foregaaende

Reskript] . . . Academiets Stipendier: — saa er, efter

den fra eder herom indhenlede Betænkning, saavel som

Os elskelig Geheimeraad og StifLbefalingsmand Hr. Otto

Manderup Greve af Rantzaus derover indkomne Erklæ-

ring, hermed Vores allern. Villie og Befaling: — 1) at

de Islændere . . . [§ 1—o som i foregaaende Reskript]

. Fundatser og Love i alle Maader efterrettelig. Der-

efter 1 eder allerund. haver at rette. Befalendes &c.

Christiansborg Slot den 8, Aprilis 1768.

8. April. Forordning ang. Beneficium Inventarii. Chri-

stiansborg 8. April. — lldie pul)liceret i Island, men her

optaget i Henhold til For. 4. Marts 1690. Siell Reg. 69,

835—837. Original-Aftryk hos Hopffner; Qvart-Forr. for 1768,

S. 38—41; Schou V, 84—86. — General-Procureur Stampes

Betænkning i Sagen, dat. 7, Septhr. 1767, er trykt i hans »Er-

klæringer« V, 365-378.

Forordning, anlangende Arvinger i Stervboer udi

Danmark og Norge at maa forundes det saa kaldede

Beneficium Inventarii,

Vi Christian den Syvende &c. G. Å. V., at, da Os

allerund. er forestillet, hvorledes den i Loven tilladte

Arv- og Gjælds-Fragaaelse, omendskjondt Tiden dertil

er bleven udsadt og forlænget, ved Forordningerne af

4. Martii 1690 og 19. Augusti 1735^ langt fra ikke skal

*) denne For., hvoraf Uddrag findes i den Sehouske Sam-

ling, bestenmier Tiden for. Arv og Gjælds Frasigelse til
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være tilslrækkelig nok lil al betrygge vedkommende 1768.

Arvinger, og at sætte dem i den Stand, at de, uden 8. April.

Hazard og Fare, kunde oppebære hvad dem med Rette

kan tilfalde, da det ofte skal hænde sig, at Arvingerne

umuelig kunde have tilstrækkelig og paalidelig Kund-

skab om Stervboens Tilstand og Belab , med videre,

inden den Tid, da de ere forbundne til at declarere

Arvs og Gjælds Fragaaelse, hvorved saavel de myndige

Arvinger selv, som især de umyndige Arvingers For- •

myndere, undertiden sættes i stor Forlegenhed, og ikke

vide, hvad de torde eller kunde foretage sig, da de

paa den ene Side ncidig ville, paa deres Myndlingers

Vegne, renuncere paa det, dem med Rette kunde til-

komme, og, paa den anden Side, maae frygte at paa-

drage dem selv og deres Myndlinger et stort og ube-

stemt Ansvar: — saahaveVi, for at raade Bod paa disse

Mangeler, og for at sætte dem blandt Vore kjære og

troe Undersaattere, som nogen Arv her i Rigerne maatte

tilfalde, i den Stand; at de ikke just inden en vis Tid

behbve at gaae fra Arv og Gjæld, men uden Hazard

og Frygt for Ruin eller Skadeslidelse, derved kunde

modtage hvad dem i Arv tillægges, allern. fundet for

godt, i Vore Riger Danmark og Norge at indfcire det

paa andre Steder brugelige, og i sig heel nyttige og

fordeclagtige, saa kaldte Beneficium Inventarii; ligesom ^

Vi og hermed allern. forunde Vore kjære og troe Under-

saattere, som nogen Arv i disse Riger maatte tilfalde,

dette Beneficium Inventarii, saaledes, at, naar nogen

ved Dciden afgaaer, og hans rette Arvinger, være sig

efter Loven, eller i Folge et oprettet Testamente, ikke '

selv paa egen Haand befatte sig med Stervboen og

hans Efterladenskab, og dermed skalte og valte, men .

overlade sammes Behandling til vedkommende Ovrig-

hed, som det efter Loven tilfalder at forrette Skiftet,

Aar og Dag, men ansees iovrigt af Schou som betydnings-

los og ugjældende.

39*
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1768. eller dem, som saadant in specie allern, vorder aube-

8. April, falet, hvorhos del dog ikke skal være Arvingerne for-
"""'^'^

meent, som sædvanlig, at være overværende ved Skifte-

Behandlingen, og at gaae Skifte-Forvalterne tilhaande

med Oplysning og Raadforelse, samt at fremsætte hvad

. de formene at være til Stervboens Bedste, med videre;

da kunde saadanne Arvinger ^ved Skiftets Slutning mod-

tage, hvad dem, efter foregaaende lovlig Behandling, og

efter de i Loven befalede og af Skifte-Forvalterne ud-

stædde og underskrevne klare Lod-Seddeler i Arv til-

falder og tillægges. Skulde og nogen Prætension eller

Fordring paa en saadan Stervboe siden vaagne og forr

meres, da, af hvad Beskaffenhed saadan Fordring end

er, og hvor favorable den end maatte være, skal slig

en Arving dog ikke være forbunden til videre, end

alene at udbetale det han, i Folge hans Lod -Seddel,

i Arv har bekommet, og det uden at svare nogen Rente

eller Reveniie deraf, for den Tid han har besiddet det,

hvad' enten og det, han saaledes tilbage leverer, er

tilstrækkelig til at godtgjore Fordringen, eller ei, b5r

han dog i den Henseende for videre Tiltale fri være;

men dersom det, han har udbetalt, er mere, end ham

kunde tilkomme at betale, i Proportion af. Fordringens

Belcib, Boens Beholdning, og det han har arvet, bor

han i denne Tilfælde, saavel som ellers, overalt for det

Ovrige, haveÉegres til hans Medarvinger. Dersom der

i en saadan Bo intet bliver tilovers at arve, og den

Afdodes Efterladenskab ei engang er tilstrækkelig til

at betale hans bortskyldige GjæJd, da bor de Arvinger,

som- intet have arvet, og ei heller have foretaget sig

paa egen Haand at skalte og valte over Boen og

EfFecterne. men overladt sammes Behandling og Admi

nistration til vedkommende Skifte-Forvaltere, være alde-

les frie for at svare til den Afdodes Gjæld, uden al

Creditorerne derfor have nogen Ret eller Tiltale til

dem — Thi byde Vi og hermed befale Vores Vice-

Stalholder i Vort Rige Norge, Grever, Stiftbefalingsmænd
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Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdommere, Laug- 1768.

mænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og
g^^^Jijp

alle andre, som denne Vores Forordning under Vores

Cancellie Seigltilskikket vorder, at de den paa beh(irige

Steder til Alles Efterretning strax lade læse og forkynde.

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige

Residencestad Kjobenhavn den 8. Aprilis 1768.
V

Rentekammer • Circulaire til Sysselmændene, 23. Aprii.

ang. Forarbeidelse af Uldengodset. Khavn 23.

April 1768. — Bekjendtgjort og indskjærpet paa Althin-

get 1768 ved Amtmand O. Stephensens Skrivelse til Syssel-

mændene 9. Juli s. A., trykt i Althingsb. Nr. XXHX, 1. —
Renlek. Isl. og P'æro. Copieb. Lilr. P, Nr. 355.

Af Præses og Directeurer for det alnriindelige Han-

dels-Compagnie er under 17. sidstafvigte Maaned her

indberettet, hvorledes Enkeltbaands Godset over hele-

Island, undtagen Husevig, Vapnefjord, R^^defjord og Be-

refjord, af Almuen forarbeides ei alene af meget slet

Bonitet, men endog langtfra ikke efter detMaal, som Oc-

troyens 30'* Post foreskriver, og til nærmere Underret-

ning herom er tillige indsendt trende PrSver af de

sidstleden Aar fra Hofsos Havn hjemkomne Hoser, hvoraf

det ene og storste Par anfores at være af forsvarlig

Længde, Vide og Godhed, men de tvende ovrige Par

saa smaae, og af saa ringe Bonitet, at de fast ere usæl-

gelige og ei V.T Deel værd af Jivis Taxten for gode og

fuldkomne Mfinds- Hoser foreskriver. Compagniet mel-

der da, for deres nogenledes og alt for store Tab paa

den ene Side, og Indbyggernes Tarv paa den anden

Side, efter hinanden at lempe, at have seet sig nodsa-

gede til, de udi indeværende Aar tilisland afgaaende,

samt ellers efterliggende Kjbbmænd derhen at instruere,

at de iaar intet Uldengods, uden af forsvarlig Maal og

Bonitet efter Octroyen, for fuld Betaling antager, men
det ovrige og ringere, dog alene for denne Gang, for
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<768. hvad det kan nogenledes være værd, enten halv, tredie

^^""^^^J^Tp" eller fjefdé Delen imod Taxten, og ellers reent ud at

declarere for Indbyggerne, al for Eftertiden intet andet

Gods end dei Octroyen foreskriver, for hvor ringe Priis

del endog maalte være, af dem vorder imodtagen; thi

bliver Han, i Anledning heraf, beordret, alvorlig at til-

holde Almuen udi det Ham betroede Syssel, at^ forår-

beide Godset af forsvarlig Bonitet, Vide og Længde,

efter Octroyen, saafremt de ikke vil vente at samme

aldeles bliver casseret, da Compagniet erindrer, at

dette Gods er en af de betydeligste Producter, hvorfor

• Penge fra Fremmede drages her in^ i Landet, men at,

naar det saa aldeles forfalder, og feiler i Stcirrelsen og

Godhed, vil Prisen ei alene declinere, men endog i

Tidens Længde dets Brug udenlands ophore. Udi ov-

rigt er forberorte indsendte trende Prover af Hoser

Amtmand Stephensen herfra tilsendt, for samme Han-

nem og de 5vrige Sysselmænd til videre Efterretning

paa Ållhingel al forevise. Vi forblive &c. Rentekam-

meret den 23. April 1768-.

26. April. Rentekammer - Skrivelse til Directionen for

Handels- Compagniet, ang. de Islandske Studen-

ters Foring. Khavn 26. April 1768^ - Rentek.

Isl. og Færd. Copieb. Litr. P, Nr. 4T9\

Fra det danske Gancellie er hertil Kammeret ble-

ven remitteret ikke alene et Pro-Meraoria fra de her i

'j I de til Syssehnændene i Mula Syssnl og Norder Syssel

udfærdigede Gjenparter staaer: "fremdeles at forår-

beide» o. s. v.

O Ved Skrivelse af s. D. er Landfogden tilsendt Copie af

dette Circulaire, med Ordre, at paasee dets Overholdelse i

Guldbringe Syssel (Copieb. sst. Nr. 354); ligeledes er Amt-

manden ved en Skrivelse tilsendt Copié af samme Circulaire,

samt tre Prover af Hoser, som ban skulde forevise Sys-

selmændene paa Allhinget (Copieb. sst Nr. 353).

3) kgl. Resol. 6. Juni 1776.

«
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«

Staden befindende' islandske Studentere, hvorudi de for- 1768.

mene sig fornærmede udi det dem forundte Privilegium i 26- April,

deres Foring, men endog E. Exe. ogDirecteurernes derovér

indhentede Erklæring, samt H. Exe. Hr. Geheimeraad

og Stiftamtmand Rantzaus derom givne Retænkning, og

efter at vi det ene med det andet nSie havde taget

udi Overveiende/ har vi, efter de befundne Omstæn-

digheder funden fornoden herved at anmode i Hense-

ende til: 1) at da E. Exe. og Directeurerne hos Gom-

pagniels Kjobmænd Mer den Anstalt, at- de ikke paa

de herværende islandske Studenieres Vegne udi Landet

imodta§er andre Vare end det, som for dygtig og for-

svarlig Kjobmandsgods kunde ansees, saa maatte den-

nem derimod disse Vare her udbetales efter Pakhus-

prisen. — ^) Da enhver af de sig her ved Academiet

opholdende islandske Studentere aarlig ved Octroyens

37*' Post er bevilget Foring af 20 Rd". Værdie, saa

anseer man det ikke ubilligt, at naar en af Studenter-

nes paarorende Venner udi Landet ikké var af den

Formue, at, de kunde sende ham for den fulde Summa,

det da maatte være andre hans Venner, som boede

paa et andet Sted, tilladt, at tilskikke ham s^a meget, '

som kunde supplere det Revilgede, ligesom og, naar

der fra differenie Steder var sendt mere li! een Person,

end hans Foring belob, han da kunde tillades at assig-

nere det Ovrige til Andre, som havde faaet mindre, ,

siden man eragter saadant at kunde være Compagniet

ligemegel, enten Studenterne fik det fra eet eller fler*e

Steder, naar ikkun enhver Foring ei overgik det, som

dennem var bevilget, og altsaa formode vi, at dette

saaledes af E. Exe. og Directeurerne finde Rifald. —
3) Det kan vel ikke tilkomme Compagniet, til de islandske

Studentere af deres tillagde Foring at udbetale dem

Noget efter de Rreve de foreviser, fra een Islænder til

en anden, men da det dog alligevel, formedeist en el-

ler anden Omstændighed, kunde feile, at Studenterne

ikke her kunde forevise Kj5bniæ,ndene originale Qvit-

I
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1768. teringer derfor, formene vi dog, at' naar Compagniet

26. April, af deres Kjobmænds Regninger befandt, at Vårene af

gi^yj^gj^^gpjjgg Venner udi Landet riglig var imodtagen,

at Studenterne i saa Tilfælde derfor skeede Refusion,

og her nod Betaling, efter som Vårene her gaaer og

gjelder. — 4-8) I Henseende til de forste Klager udi

disse Poster, da, naar E. Exe. og Directeurerne, efter

det som er anfcirt udi 1'** Post, paalægger Deres Kjob-

mænd udi Landet, af den Studenterne forundte Foring

ikke at imodtage andre end forsvarlige og dygtige

Kjobmandsvare, blev derved slig Besværing for den

folgende Tid forekommet; men da endeel af de islandske

Studenteres Foring for forrige Aar 1767 hos Compag-

niet skal indestaae, hvorfor de endnu ei skal have

faaet Fornoielse, da, i Mangel af noiagtig Beviis paa

Compagniets Side, at Vårene ei har været forsvarlig

,
Kjobmandsgods, formode vi, at Studenterne samme efter

» Pakhus -Prisen udbetales. — 9) Naar Compagniet hos

deres Kj5bmænd, hvis Ladninger bringes til GlUckstad,.

foranstalter, at de ei udi Landet imodtager eller der

i hensender Noget af de islandske Studenteres Foring,

falder dei*vcd den fdrte Klage bort, hvorimod Studen-

terne for
^
deres Foring maa lade sig noie med den

Priis, som betales her ved Pakhuset, og ei til mere

kan være berettiget. — 10-12) De udi disse Poster an-

forte Besværinger vil aldeles bortfalde, eftersom Com-

pagniet ikke kan være Studenterne ansvarhgfor den [Deel]

at deres Foring
j
som med Compagniets Skibe bhver

forulykket, og hvad de paa Boesands Havn leverede

og i Handelen imodtagne Vare af Studenternes. Foring

er angaaende, som de supponerer at
. være indtagen

udi det til Gltickstad fra samme Havn expederede •

Skib, som lykkelig havde aflagt Reisen, da, efterdi saa-

dant ikkun er en Gisning af Studenterne, kan ei heller

Noget derpaa være at reflectere. — For ellers at fore-

komme al videre Besværing og Klager fra Studenterne

for den følgende Tid, vilde saadant Middel udi vore
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Tanker være det eneste, som dette kunde befordre, 1768.

om Compagniet efter Studenternes Ans(5gning
*^^*^^*^*^"^6^Aprir

dem deres Fciring in natura; dog under noiagtig Opsyn,

at den ei befandtes mere end dem bevilget var, og

det uden Forskjel, hvad enten samme var Fisk eller

andre Vare, og kan vi ikke heller indsee, at Compag-

niet herved noget kunde præjudiceres, thi enten des-

lige Vare blev udsolgt af Pakhuset, og igjen af Gom-

pagniet udbetalt efter gangbar Priis til Studenterne,

eller og at Vårene blev overladt dennem selv for at

bortsælge, ville i vore Tanker være et og det samme,

og formode vi derfor, at dette saaledes af Compagniet

bliver indgaaet. men at saavel Tiden som Antallet for

de islandske Studentere, efter E. Exe. og Directeurer-

nes Forlangende skulle indskrænkes, holde vi meget

betænkelig, eftersom Erfarenhed har lært, at ved det

de islandske Studenteres Tid og Antal, for her ved

Academiet at studere, hidindtil har været ulimiteret, er

der iblandt dem befundne deshge, som har bragt det

saavidt, at de ere befundne dygtige til baade Kongens

.Tjeneste og Landets Nytte. Udi Forventning af E. Exe. #

og Directeurernes Svar herpaa forblive vi &c. Rente-

kammeret den 26. April 1768.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand O. Ste- 3o. April,

phensen, ang. Jordebogens Undersogelse og Be-

kræftelse til Thinge. Khavn 30. April 1768\
— Rentek. Isl. og Færo, Copieb. Litr. P, Nr. 302.

Da Landfogden Skule Magnussen haver indsendt

bosfdlgende af ham forfattede Jordebog over det udi

Island forbeholdne kongelige Gods, hvilken i adskilhge

Tilfælde her ved Rentekammeret eragtes at kan være

til Nytte, naar den, for at erholde behorig Fidem, inden

Thinge er bleven igjennemgaaet, og dens Rigtighed af

') Rentek. Skr. 20. Mai 17G9
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1768. Herr Amtmand og Retten bekræftet: saa ville Herr

7!Z^r^ Amtmand foranstalte, at den saaledes vorder examine-
30. April. '

retj og os samme derefter med behorig Paategning,

efter Befindende, igjen tilsende. Vi forblive &c. Ren-

tekammeret den 30. Aprilis 1768^.

tf

14. Mai. Forordning ang. Extra-Paabnd af Embedsmænd

m. V. i Norge, for to, Aar. Gottorp , 14. Mai

1768-. — Publiceret paa Allhinget ITG9 og trykt i Al-

thingsb. s. A. Nr xxx. 1, med tilfoiet Paamindelse af Amt-

manden i Skrivelse IT. Juli l iTiO til Lauginændene, Syssel-

mændene og Klosterliolderne i Island, trykt i samme Althings-

bog under anforte Nr. — Denne For. er ligeledes behjendtgjort

i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1769. — Rentek.

Norske Exped. Prot. (1768-1T7U 10, 32-37. Original-Aftryk bos

Hopffner; Qvart-Forr. for 176&, S. 60-63; Schou V, 97—98.

Forordning, ang. Extra-Paabud af geisllige og verds-

lige Betjentes Gage og anden Embeds Indkomst, saa

og af Pensioner og Benaadinger udi Norge, for to Aar.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. at, i

^ hvorvel intet skulde være Os kjærere, end at kunde

forskaane ligesaavel Vore Betjente og dennem, hvilke

med Pensioner og Benaadinger erq aflagte, som alle

ovrige Vore kjære og troe Undersaatter for videre extra-

ordinaire Byrder, end den af lioieste Nodvendighed,

til Landets Gjælds Afbetaling, endnu for en Tid ved-

varende Extra-Skat medforer; hgesom Vi og ved Ef-

tergivelsen af de efter Vores Regjerings Tiltrædelse

forfaldne adskillige Princesse-Styr, allerede saadan Vo-

') Rtmtek. Skriv, af s. D. til Landfogden tilmelder ham, at

den af ham forfattede og indsendte Jordebog over det

kongelige Gods er forelagt Kongen, som har tilkjendegivet,

at naar Jordebogen var bleven veriGceret til Thiuge, og

tillige udarbeidel over Selveiergodset, vilde Forfatterens

derpaa anvendte Flid og Omkostninger kunne ventes be-

lonnede (.Copieb. sst. Nr. 363; jevnf. Resol. 30. Mai 1769).

For. 12. Juni 1770.
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res landsfaderlige Attraae samt kongel. Mildhed og 1768.

Naadehave tilkjendegiveL: saa udfordrer dog den uom- 14. Mai.

gjængelige Fornodenhed, at bemeldte Betjente og andre

gjore til det almindelige Bedste end videre Tilskud;

og udi saadan Henseende have Vi allern. for godt be-

funden at befale, hgesom Vi og, saavidt Vort Bige

Norge angaaer, hermed befale, og, dog ikkun engang

for alle, udi 2 Aar paabyde: 1) Alle af den geistlige

Stand, hvorunder Kirke- og Skole-Betjente tillige ere at

forstaae, skulle af deres Gage, Emolumenter, Beneficiis

og overhovedel alle deres saavel visse som uvisse

Indkomster, være sig med hvad Navn nævnes kan, er-

lægge aarlig, fra næstkommende 1. Julii at regne, til

de herefter foreskrevne Terminer, 10 pGt., som svares

af dem, hvilke til Forfaldstiden besidde og nyde be-.

meldte Indkomster. — 2) De af den verdslige Stand,

Civile saavel som Militaire, i eller uden Betjening, som

nogen Gage eller Pension af Vore Gasser, Ingen und-

tagen, af Os allern. ere tillagte, svare deraf, uanseet

af hvad Stand eller Kjon de ere, ligeledes aarlig udi

folgende Proportion, nemlig:

De som have aarlig 500 Bd. og derover, 10 pGt.

' 450 — til 500 Bd. 9 —
400 — - 450 — 8 —

-

350 400 — 7 —
300 350 — 6 —
250 300 — 5 —
200 250—4 —
150 200 — 3 —
100 150 — 2 —

Og ligesaamegel ^erlægges af Sportler, Accidentier

* eller andre uvisse Indkomster, hvor samme til et el-

ler andet Embede er henlagt; men de, hvis Lon og

Pension er under 100 Bd. aarlig, blive frie for dette

Paabud. — 3) Paa lige Maade svare alle udi Kjobste-

derne og paa Landet, som noget verdslig Embede be-

sidder, uden at nyde Gage eller Pension af Vore Gas-

H
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1768. ser, men have deres Indkomst af hvad dennem pro

14. Wai. Officio eller ex Gratia udi Jordegods, Tiender eller i

andre Maader er tillagt, hver af samme sin Indkomst,

naar den indbringer ham aarlig 100 Rd. og derover,

hvad næst foregaaende Post tilholder, og ligeledes. —
4) Erlægge de af verdslig Stand, hvilke, uden at have

Embede, af Os ere benaadede med nogen Indkomst

af Tiender eller i andre Maader, af dens aarlige Belob

hvad udi anden Post foreskrevet er. — 5) Af folgende

Benaadinger svares i lige Maade aarlig, nemhg: a) For

de Sauger, som have Tiendefrihed, en tiende Deel af

de Bords Værdi, som derpaa til Udforsel er tilladt aar-

ligen at skjære, beregnet efter Markets Priis; og b) af

Berg- og andre Værker, som have nogen Komission og

Frihed foi; Told og Tiende, ligeledes en tiende Deel af

sammes Belob. — 6) Deile Paabud erlægges aarlig udi

fire Terminer, hvoraf den forste Termin til Ultimum

Septembris næstkommende, og de folgende Terminer

ved hvert Qvartals Udgang forfalde, og bliver, saavidt

Vedkommendes Gage og Pensipner betræfTer, derudi til

samme Terminer at korte. — 7) Derimod forskaanes

de, baade af geistlig og verdslig Stand, som svare ef-

ter I'", 2^", 3*** og 4^" Post, fra næstkommende 1. Julii

udi bemeldte 2 Aar, for at erlægge udi den ellers paa-

budne Extra-Skat hvad efter Ansætning udskrevet er,

saa at de imidlertid ikkun erlægge det enkelte Paabud,

8 Sk. pro persona maanedlig, for sig og de til deres

Familie og Husholdning henhcirende Personer, tilhge-

m^d Rangskatten; men de af dem, der besidde Jorde-

gods, indestaae for og svare li! bemeldte Extra-Skat

af de paa deres Godser sig befindende Personer frem-

deles som hidindtil. — Og 8) Saavel de af den verds-

lige som geistlige Stand, der have Sportler og Accidentier,

eller andre uvisse og ikke reglementerte Indkomster

samt Benaadinger, hvoraf dette Paabud udredes bor,

gjore over dets ohngeferlige aarhge Belob, hver for sig,

skriftlig og saa nOie Angivelse, som de, naar forlanges,
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edelig kunde bekræfte, og rette sig dernæst med An-

givelsernes Forsendelse og Betalingens Erlæggelse til

sine behorige Steder, med videre, efter den af Vores

Rentekammer herom fOiende Anstalt. Hvorefter alle

og enhver Vedkommende sig allerund. have at rette.

Thi byde og befale Vi hermed alle og enhver, som

denne Forordning, under Vort Kammer-Seigl, tilskikket

vorder, at de den straxen. til Alles Efterretning, paa

behorige Steder lader læse og forkynde. Givet paa

Vort Slot Gottorp den 14. Maji 1768.

Over-Secretair Greve Otto Thotts Skrivelse 18

til Stiftbefalingsmand Rantzau, ang. Fattiges

Giftermaal paa Island. Khavn 18. Juni 1768'.

— Ober-Secretererens Brevbog 1768, Nr. 344, S. 485—486.

Som det af en fra det kongelig Rentekammer ind-
'

komne Skrivelse fornemmes, at Amtmanden paa Island,

i Anledning af Landfogden Skule Magnussens Forslag

til Folke-Formerelsen udi Island, i hans Erklæring der-

over iblandt andet har formeent, at ingen af Fattige i

Landet, uden de, som vidste deres Christendom og vare ,

ærlige, flittige og stræbsomme, m. v. , kunde tillades

at begive sig i Ægteskab: saa skulde jeg tjenstligst

have D, Excell. anmodet, at, som del holdes betænke-

ligt at forbyde fattige Folk i Island at gifte sig, de

alene undtagne, som kunde være befængte med nogen

saadan Svaghed , som kunde forplantes paa Børnene,

De da ved Amtmanden ville foranstalte, at dennera ikke

maa nægtes Ægteskab indtil den under Arbeide værende

islandske Lov udkommer
,

og derved bliver afgjort,

hvorledes dermed for Eftertiden h'6v forholdes. Jeg

forbliver med megen Hdiagtning &c. Gancelliet den

18. Junii 1768.

') jevnL Canc. Skriv. lo. Decbr, 1774.
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1768. Over-Secretair Greve Otto Thotts Skrivelse

Stiftbefallngsmand Rantzau, ang. nogle Punkter

i Store-Dommen m. m. Khavn 6. August 1768.

— Ober-Secretererens Brevbog 17(i8, Nr. 449, S. 623-626. —
GeneraUProcureur Stampes Betænkning i Sagen, dat. 10. Juni

1768, er trykt i hans «Erkiæringer» V, 4T1—473.

Som D. Excell. under 9. Novembr. a. p. har ind-

sendt en til Dem fra Laugmanden udi det ostre og

sdndreLaugdOmmepaa Island, Bjorn Marcussen, indloben

Skrivelse, hvorudi han, i Betragtning af de ulige Me-

ninger, som Rettens Betjente der i Landet udi visse

Tilfælde ere af, iblandt andet har forespurgt sig: 1) om

ledige eller ugifte Folk, som begaae Leiermaal med

gifte, skal, i Henseende til Straffen, ansees ligesom de,

der i Ægteskab bedrive Hor, da det, som derom udi

den saakaldede Store- Dom er foreskrevet, ikke skal

være saa aldeles tydelig? — 2) om en gift Mand, naar

han nægter at være Fader til del Barn hans Kone faaer,

kan i saa Fald lillades at aflægge sin Benægtelses-Eed,

, og saaledes uden videre Beviis beskylde sinKone for Hor?

— og 3). naar en Matidsperson, som udlægges til Barne-

fader af en gift Kone, fralægger sig saadant med Be-

nægtelses-Eed , om hun da, efter saadan egen Bekjen- ^

delse, skal straffes? — Saa skulle jeg, i Anledning af

D. Excell. derover forfattede og hosfulgte Forestilling,

tjenstligst have formeldet: Forsaavidt den 1. Post an-

gaaer, at da der bor være Forskjel i Straffen, ligesom

der ere Grader i Forseelsen, og det er billigt, at den,

der begaaer enkelt Horerie, slralFes stærkere end den,

der alene begaaer Leiermaal ^ saa formenes, at den

ugifte Person i saa Fald ikkun bor betale halv saa

mange Boder, som den gifte, saa længe Misgjerningen

kan afsones med Pengestraf, hvorhos det dog forstaaer

sig selv, at, naar Forseelsen tredie Gang begaaes, bor

den Ugifte ansees og' dommes efter For. af 26. Aprilis

1755. — I Henseende til den anden Post eragtes, at

i

\

\
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siden det Barn, som fcides i Ægteskab, ansees og sluttes

at være el Ægte Barn, saa længe Contrarium ikke be-

vises, altsaa kan Mandens Eed, at han ikke er Fader

til Barnet, ikke antages, langt mindre kan han, paa

Grund af en saadan Eed, lægge Sag an imod Konen,

til at erholde Skilsmisse; — og betræffende det Tredie,

da, om end den Mands -Person, som saadan et gift

Qvinde-Menneske har udlagt til Barnefader, maatte være

fri for hende, har hun dog, naar hun ikke kan angive

sin Mand for Barnefader, haft Omgjængelse med en

Anden, og altsaa skjcinnes ikke, at Mands -Personens

Benægtelse i saa Fald kan være nogen Anledning til

Formildelse i den Straf, som hun efter Loven har paa-

draget sig, saafremt der ikke maatte være Formodning

om, at hun skulde have Iciiet paa sig selv. Jeg for-

bliver med megen Gonsideration &c. GancelHet den

6. Augusti n68.

i 768.

6. August.

Over-Secretair Greve Otto Thotts Skrivelse

til Stiftbefalingsmand Rantzau, ang. Arvegangs-

maaden i Island. Khavn 3. Septbr. 1768^ —
Ober-Secretererens Jtirevb. 1708, Nr. 493, S. 079—1)80.

Da Boge Bendixen fra Stadefæld under Dale Syssel

paa Island har indgivet allerund. Anscigning, at hans

trende Borri maatte træde i deres afdcide Moders Sted,

og efter hendes Fader arve den Lod, som hende, ifald

hun havde været i Live, kunde have tilfaldet; men D.

Excell. udi sin herover indhentede Erklæring haver be-

rettet, at det strider aldeles imod den islandske Lov

og Praxin, at Borneborn paa Moderne-Side skulle jure

repræsentationis arve deres Farfader eller Mormoder,

saa længe 'der i Successions-Linien ere een Grad nær-

mere Ægtebarn i Live; — saa, endskjiindt man ikke

tvivler om, at Vedkommende, som det er aafortroet at

3. Septbr.

') Reskr. 17. Februar 1769
- •
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^ 1768. forfatte et Udkast til en ny islandsk Lov, jo i den Ma

T^^T'^ir^ terie om Arv rette sis efter det som derom er fore -

3. Septbr. ^ '

skrevet i Danske og Norske Lov, skulle jeg dog, siden

endeel Aar endnu kunde medgaae, inden bemeldte nye

islandske Lov udkommer, tjenstlig have D. Excell. an-

modet, at meddele mig sin gode Betænkning, om det

ikke eragtedes at kunde have sin Nytte, at det, jo fi5r

jo hellere, ved en almindelig Forordning for Island blev

fastsat, at de i den Materie om Arv, Arvefolge og Arvs-

Deling, skulle rette sig efter N. L. 5*" Bogs 2^** Gapitel

;

— men da en saadan Forordning eller Lov ikke kan

gjelde og forbinde til Efterlevelse uden fra den Tid

af, at den publiceres, saa forstaaer det sig selv, at

den ikke kan appliceres paa nærværende Casum, der

er indtruffen saa længe forher, men at det i Henseende

til Boge Bendixens Born og deres Arverettighed maa

forholdes efter den nuværende islandske Lov, paa samme

Maade som med andre, der ére eller have været i

samme Gas og Omstændigheder. Jeg forbliver med

megen Gonsideration &c. Gancelliet den 3. Septbr. 1768.

1. Novbr. Kongelig ResohtioB ang. Baron Procks Ud-

• nævnelse til Stiftamtmand over Island og Fær-

oerne. Paris 1. Novbr. 1768. — Efter stiftamt-

mand Rantzaus Dod synes det at have været ventileret at lade

denne Post gaae ind, for at spare. — I Forestilling om Em-
bedets Besættelse 18. OlUbr. :Tfi8 foredrager Rentekammeret F6I-

gende: (^Dette Embede medforer efter sin Forfatning vel ikke

den Nytte af Local-Undersogning og personlig Indsigt med

Stii'tets Underbetjente og Forretninger, som udfordres af en

saadan Ovrighedsperson, der boer udi det ham betroede Stift;

thi som Sliftamtmanden over bemeldte langt fra hinanden af-

liggende og udi ingen Correspondence med hinanden staaeiide

Lande, kan ei opholde sig paa det ene Land uden at tilside-

sætte de til det andet henborende Forretninger, er det dermed

fra gammel Tid af indrettet saaledes: at han haver sin Bopæl

her i Staden , hvor Correspondencen falder til og fra begge

Lande
,
og lolgelig maa besorge visse Forretninger ved Andre
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der i Landene, samt grunde sine til de kongelige Collegier i 768.

givende Betænkninger paa de Efterretninger ham derfra med- ——^i^-

deles, hvilke nian vel detsuden fra de derværende Beljente ^' ^ovbr.

her kunde indhente. Men, som dog denne udenfor Stiftet

boende Ovrighedsperson, for desto paalideligere at indrette sine

Erklæringer, formodentlig, hvortil han og ved sin Instruction

endvidere kunde forbindes, staaer i Correspondence ei alene

med derværende Betjente, men endog med andre af de for-

nuftigste og bedste Folk i Landene, fra hvilke ellers en og

anden Oplysning muligen kunde mangle: saa, ihvor hoiligen

Eders i\Iaj*' Cassa end trænger til Udgifternes Indskrænkelse,

ere vi dog, efter derom med det danske Cancellie forte Corre-

spondence, endeligea faldne paa de uforgribelige Tanker, at

det var betænkeligt at ophæve denne Charge, især nu for

Haanden, da Amtmanden paa Island, som ude;i6r den storste

og vigtigste Deel af dette Stift, nyligen har tiltraad Amtet, og

vel ikke kan være Tingene saa aldeles bekjendt, og holde der-

for raadeligst hellere at soge Udgifternes Indskrænkelse ved

en, Pensionists Befordring til homeldte ledige. Stift — Iblandt

disse befindes da tvende, nemlig Conferenceraad Baron Prock,

forrige Generalgouverneur paa de danske amerikanske Eilande,

og Etatsraad Pingel, forrige Amtmand udi Island, som hertil

kunde komme i Betragtning; men den sidste, som med An-

sogning sig herom haver meldet, nyder ikkun 40U Rd., da der-

imod den forste haver 1200 Bd. aarlig Pension, og efter Om-
stændighederne holde vi detsuden for, at Baron Prock fremfor

Etatsraad Piagel til dette Emhede var at præferere." — Hentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 49, Nr. 71. -- Udtog i Jon

Erichsens «Forberedeis6» til Olavii Reise (i dette Værks !*• B.,

Khavn 1780. 4*«), S. iv.

Vi have allern. hermed, og formedelst den af Os
.

underskrevne Bestalling, confereret Conferenceraad Ba-

ron Pr6ck denne over Island og Færcierne ledigblevne

Stiftamtmands Charge, paa den Maade: \) At han der-

ved, dog uden nogen Fdlge for Efterkommerne, beholder

de udi Pension nu havende 1200 Rd. aarlig, hvoiimod
de til Embedet henlagte 1000 Rd. Gage imidlertid op-

horer; 2). at han,, for personligen al erkyndige sig om
disse Landes, samt de der værende Forfatningers og

Indretningers Beskaffenhed og Tilstand, ei alene ved

40
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1768. forsle Leilighed sig derhen begiver, men endog her-

'Y'^^^^j^^jf'
efter, saa ofte fornoden eragtes og det af Os, paa Vores

Rentekammers derom gjorende Forestilling, befales, sig

saadan Reise foretager, og 3J
at han iovrigt, for desto

paalideligere at kunde meddele Vore Collegier sine Er-

• kiæringer og Betænkninger udi de Stiftet vedkommende

Sager, flittig og idelig corresponderer ei alene med de

.
' der værende Betjente, men endog med andre af de

kyndigste og bedste Folk i Landene
,
hvorom det For-

ncidne udi hans Instruction * indfores. Paris den 1.

Novembr. Anno 1768,

17. Decbr. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand O. Ste-

phensen, ang. Embedsmænds og Laugrettesmænds

Skatte-Ydelse. Khavn 17. Decembr. 1768-. —
Publiceret ved Amtmandens Skrivelse til Laugmænd, SysseJ-

mænd og Kloslerhohlere 17. Juli 17G9 (trykt i Althingsb. s. A.

Nr. XXX), hvorved Sltat, Tiende og Gjaftold affordres alle Em-

bedsmænd, samt Laugrellesmænd og deres Enlier, fra Kylaar

1769 af; denne Rentek. Skriv, er ogsaa bekjendtgjort, saavidt

Geistligheden angik, i Synodalforsamiingen for Skalholt Stift

1769. — Rentek. Isl. og Fær. Copieb. Lilr. P, Nr. 465.
-

Da Hr. Amtmand ved Skrivelse af i. August inde-

værende Aar, i Anledning af den fra Geistligheden udi

Skalholt Stift under Dato 13. Julii næstforhen gjorde

' Ansogning, blandt andet indstiller, om ikke Geistlig'

heden udi Island, imod at erlægge engang for alle

400 Rd., maatte fritages for at svare alle andre nye

Skatter: saa skulde vi herved formelde, at de ved

* ommeldte Memorial alene ansoger Befrielse for at svare

Skat og Tiende ligesom Bonderne, beraabende sig her-

') Instruction for Stiftamtmand v. Prock synes aldrig at have

været udstedt; haus Embedstid som Stiftamtmand i Island

varede ogsaa kun omtrent 1 Aar, 'da ban i .lanuar }770

blev Amtmand i Kjobenhavns Amt.

^) Rentek. Skriv, 9. Febr. 1771; kgl. Resol. 7. Marts 1774-
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udi paa deres Privilegier, men da vores under 7. No-

yembr. sidstafvigle Aar til Hr. Amlmand derom afladte

Skrivelse udtrykkelig viser, at samme ikke bliver at

fordrti (af) Geistligheden for det dem pro officio tillagde

Gods, men alene af deres Eiendomsgods og videre

Tilhorende, hvorfore de, efter berorte vores Skrivelses

videre Indhold, ikke ved nogen kongelig Anordning er

t)efunden at være fritaget, saa haver det derved sit

Forblivende, at Beljenterne, saavel af geistlig som verds-

hg Stand, samt Laugrettesmænd og deres Enker, fra

næstkommende -1769 Aars Begyndelse og fremdeles,

ligesom Bbnderne, bliver at ansætte for Skat, Tiende

og Gjeftold; hvilket Hr. Amtmand Vedkommende ville

bétyde. Vi forblive &c. Rentekammeret den 17, De-

cembr. 1768*.

Reskript til Stiftbefalingsmand v. Prock, ang. 1769.

Formildelse af Horstra;f. Clirlstiaiivsborg 17. Febr. nM^ebT

1769^ — Norske Tegn. XXXIX, 32.

Christian den Syvende &c. V. S. B, T. Som Os

allerund. er bleyen refereret en fra Gunlciger Bjarneson

af Midsande udi Borgerfjords Syssel paa Vort Land Is-

land indkomne alierund. Ansogning, at raaatte befries

for idbmte Bodes Straf paa.Kroppen og at rbmme Sys-

selet, for anden Gang i hans Ægteskab begaaede Leier-

maals Forseelse; saa give Vi dig hermed tilkjende, at

Vi, efter den fra dig derhos allerund. gjorte ForestilHng,

allern. have bevilget, at for" Gunl5ger Bjarnesen maa,

O Ved Kammerets Skrivelse til Amtmanden af s. D. (Copieb.

sst. Nr. 4GG) afslaaes ligeledes det af de verdslige Embeds-

mænd stillede, og af Amtmanden indstillede Forslag, ^^at

disse Beljenlere, samt Kloster- og Ombudsholdere, saavel

som Selveiere, imod at betale engang for alle 600 Rd.,

maatte fritages for at svare alle andre nye Skatter."

•) jevnf. Reslir. 26. Marts n5.i.

40*
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i Henseende at han er meget fattig og har mange Born,

for ovenmeldte Straf være befriet, hvorimod han i 6

Uger skal gjbre en eller anden publique Tjeneste, saa-

som Vei-Rodning, eller sætte Steengjærder, hvor Scien

gjor Indbrud paa Vores Jordegods i Guldbringe Syssel.

Derefter du dig allerund. haver at rette, og Vedkom-

mende Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalen-

des &c. Christiansborg den i7. Februarii 1769.

Reskript til Stiflbefalingsmand Baron v. Prock,

ang. Arverettigheden og Årvedelingen i Island.

Christiansborg 17. Februar 1769. — Publiceret paa

Althinget r(69, og trykt i Althingsb. s. A. Wr. xxx, 3; lige-

ledes bekjeiull^^jorl i Synodalforsamlingen . for Skalholt Stift

1769. — isl.'indsk Oversættelse af Sysselmand Magnus Ketilsson

:

oRescript til Stiftainlmanns v. Proek um erT&ir a Islandi«,

trykt foran i «Utle{igiiig yfir Nursku-laga v. b6kar ii. kapitula

um erf()ir». Hrappsey 1773. &" (selve Oversættelsen af Lov-

Capitlet, med M. KeiilssoTis Anmærknini^er , er anden Gang

trykt i Oversættelsen af Norske-Lov, Hrappsey 1779. 4*''). —
General-Procureur Stampes Betænkning om denne Sag, dat.

17. Juni 1768, er trykt i hans «Krklæringer» V. 473-475. —
Norske Tegn. XXXIX, 32 —33. Uddr. hos Fogtm. VI. 1,

166—167.

Christian " den Syvende &c. V. S. B. T. Da det

for Os allerund. er bleven andraget, hvorledes den

gamle islandske Lov ikke skal beretlige Bbrnebttrn paa

moderne Side til at arve deres Morfader eller Mormoder

i deres afdiide Moders Sled, saa længe nogen efterladte

Ægte-B(5rn, som i Successions-Linien ere en Grad nær-

mere, leve, og Vi allern. finde det billigt, at den Arve-

følge , som i alle Maader er grundet endog paa den

naturlige Lov og Billighed, og indfort i Vores danske

og norske Love, ligeledes bcir gjelde udi Vort Land

Island: saa ville Vi i saadan Henseende hermed allern

have anordnet og befalet, at Alle og Enhver paa be-

meldte Vort Land Island herefter, og fra Nytaar 1770
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af at regne, udi den Materie om Arv, Årvefcilge og 1769.

Arvs Delins, skal allerund. rette sis efter hvis derom 'T^T^TTT^ 17. Febr.
udi Vores Norske Lovs 5*" Bogs 2**** Capitel er fore-

skrevet og fastsat. Derefter du dig alierund. haver at

rette, og denne Vores allern. Anordning for samtlige

Ober- og Underretter, samt andre Vedkommende paa

bemeldte Island til allerund. Efterretning og Efterlevelse

at lade bekjendtgjore. Befalendes &c. Christiansborg

den 17. Februarii 1769.

Instruction for Olaf Stephansson som Amtmand ^ Marts.

i Island. Christiansborg 28. Marts 1769. —
Publiceret paa Altliinget 17G9 og med Undtagelse af §§ 15 og

16 trykt i Althingsb. s. A. Nr. xxx, 4. Nogle Artikler ere

ogsaa bekjendtgjorte i Synodalforsamlingen for Skalbolt Stift

1769. — Rentek. Norske Instruct. Prot. 3, S. 250—252.

Instruction, hvorefter Vi Christian den Syvende

p. p. allern. ville: at Os elskelig Ole Stephensen, Vores

Amtmand paa Vort Land Island, sig udi samme hans

Amtmands Forretninger indtil videre allerund. haver at

rette og forholde.

§ 1—12 [som i Magnus Gislasons Instruction 30.

Mai 1757]. — § 13) Han skal og give nciie Agt paa, at

ingen Fremmede, som paa Island at handle ei ere til-

ladte, der driver nogen Handel med Vore Undersaatter,

men samme, om det er mueligt, efter Octroyen og vi-

dere derom foiede Anstalt, at anholde og forfolge, paa

det Interessenterne kan nyde Handelen ubeskaaren. —
§ 14— 15 [som i Magnus Gislasons Instruction]. —
§ Have Vi allern. forundt ham til Beboelse Vores

Gaard Bessestad, imod at han, ifolge af Vores ailern.

Resolution af 25. Februarii 1766, selv og paa egen Be-

kostning, uden mindste Udgift for Vores Cassa, holder .

den udi forsvadig Stand, saafremt han agter samme at

beholde; hvilken Gaard, saavel som Kirken, han med

tilborlig Syfn annammer, saa og lovhgen lader taxere
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4769. og beskrive dets Tilstand og Beskaffenhed, samt hvis

28^1arts ^®^P^^ repareret, og derefter en vidimeret Gjenpart

af samme Forretning til Vbres Rentekammer indsender.

— § 17 [som i Magnus Gislasons Instruction]. — Givet

paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige Resi-

dence-Stad.Kjobenhavn den 28. Martii 1769.

28. Marts. Kongelig RcsoIution ang. *L()n for Syssel-

manden paa Vestmannoerne. Christiansborg 28.

Marts 1769^ — I Forestill. 20. Marts melder Rentekam-

meret, at Sysselmanden paa Vestmannoerne, Sivert Sivertsen

(Sigur&ur Sigur&sson), anholdt orn at beholde de 10 Rd. Croner,

som hans Formand, ifolge Res. 28. Apr. 1734, havde haft

som personligt Tillæg. Sysselmanden havde nemlig ikke

Jordafgifternes eller andre kongelige Rettigheders Oppeborsel,

men alt dette var overdraget de Handlende for 200 Rd. Croner

aarlig, hvorimod Sysselmanden havde kun fri Jord og Mand-

talsfisken, som ansloges af Amtmanden til 8—10 Rd. aarlig,

— Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 50, Nr. 16.

De 10 Rd. Croner, som forrige Sysselmand paa

Vestmannbe under Island, afg. Sigurder Steffensen ved

-allern. Resolution af 28. Aprilis 1734 af Vores Cassa

aarligen har været tillagt, bliver saavel nuværende

Sysselmand' Sivert Sivertsen for hans Betjeningstid, som

Efterkommerne udi delle Embede, efter anfdrte Beskaf-

fenhed ligeledes hermed tilstaaet. Christiansborg Slot.

den 28. Martii Anno 1769.

*

11. April. Kongelig Resolution ang. Stiftbefalingsman-

dens Reise til Island. Christiansborg 11. April

1769. — 1 Forestilling 3. Aprii bemærker Rentekammeret,

at det ifolge kongelig Befaling i. Novbr. f. A. havde skr'evet

Baron v. Prock at reise til Island med et af Compagniets

Skibe, og lovet „at forsyne ham med Instruction , der kunde

give Anledning til at undersoge paa Stedet visse Handelen og

O kgl. Resol. 7. Decbr. 1778.
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Landets indvortes Oeconomie vedkommende Poster, samt over- 1769.

veie og foreslaae hvad lil Rettelse og Forbedring derudi, samt n. April,

til Indbyggernes Conservation og Opkomst tjenlig maaite er-

agtes, hvilket udfordrer en saa meget mere alvorlig Betragt-

ning, som dette betydelige Land, formedelst de i for rum Tid

siden der indfaldne og efter de seneste Beretninger endnu

Vedvarende Sygdom blandt Faarene, som Indbyggernes fornemste

Opdræt, samt andrai;en Mangel og IMislighe! udi Handelen,

skal have lidt og lider meget, hvorudover de der værende Un-

dersaatter sig og udi Tallet mærkeligen skai have formindsket".

Kammeret forundrede sig over, at han so^te at udsætte Reisen

tii næste Aar, deels fordi han frygtede for sit Hell)red ved at
^

omskifte Vestindiens Clima med Islands, deels fordi han

1) manglede theoretisk Kundskab om Landet, da Stiftets Do-

cumenter forst nylig vare ham leverede; han troede og, at

det var bedre at reise næste Aar og da at forblive Vinteren

over der i Landet, ^^for at see alle Forandringer hele Aaret

igjennem, gjore nogle Experimenter og Reiser i Landet, samt

om Vinteren at conferere med de fornuftigste Betjente om hvis

til Undersaatternes Bedste henhorer"; — 2) fordi han skulde

klarere sin vestindiske Gjeld til Kongens Gasse ved el Laan

hos Hollæ.nderne, og alle Documenter derom vare sendte li! ^

Vestindien, hvorfor hans Reise til Island vilde paafore barn et

uopretteligt Tab. — Kammeret mener, at Reisen er nodven-

<^'g og at han er pligtig tii at foretage samme, ligeledes at

hans Helbred ikke vil være mere udsat i dette end i det fol-

gende Aar, især da han ikke skulde være der om Vinteren:

derimod havde hans Gjeldsafgjorelse noget Vægtigt, hvorfor

Kammeret henstiller, om han skulde være fri denne Gang,

men dets ^jUforgribelige" Mening er, al han ufortovet reiste

næste Aar (^saa kjær som han agtede Eders Maj*' Naade", og

i saa Fald blev der Vinteren over, hvis fornoden skulde gjores.

— Renlek. Norske Relal. og Resol. Prot. 50, Nr. 18; Udtog

_

i Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise (foran i forste Bind.

Khavn-i780. 4.) S. iv—v.

Den Stiftamtmand Baron Prock under 1. Novera-

bris sidstafvigte Aar ved den nu indfaldne forste Lei-

lighed befalede Reise til Island ville Vi for denne Gang

udsætte til næstkommende Foraari770, dog at samme
da ufeilbar og uden nogen Undskyldning foretages, saa

kjær som ham er Vores kongelige Naade; ligesom han
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1769. og da, saafremt det efter Omstændighederne forneden

^^""^^^1 og tjenlig eragtes, bliver pligtig, efter sit Tilbud, Vin-

teren over der i Landet at forblive. Christiansborg Slot

den 11. Aprilis Anno 1769.

2. Mai. Kongelig Resolntion ang. Tiltale mod Handels^

Compagniet. Christiansborg 2. Mai 1769\ —
, I Renteitammerets Forestilling 24. April bemærkes, at for at

paasee, at Compagniet efterkom Octroyen (15. Aug. 17633 og

leverede gode, dygtige og uforfalskede Vare, havde I^animeret

• foiet den Anstalt, at forend Handelen begyndte blive Vårene

efterseete af Sysselmanden og tiltagne Mænd; 17G8 blev der

endog med Compagniets Samtykke i Kliavn udmeldte 2 Mænd
for at besigtige Vårene ved Udskibningen og paaskjonne, om
de vare forsvarlige efter Octroyen. Ved denne sidste Besigtelse

fondtes det; ^^at af det til Landets Provision for samme Aar

anskaffede Rugmeel - var en stor Deel bedærvet og usundt";

man tilholdt Compagniet at forsyne Landet med forsvarligt

Meel og tilbageholde dette; Directeurerne androg, at det var

umueligt at forskaffe andet paa den Tid; Kammeret foreholdt

dem deres Pligt efter Octroyen og forbeholdt sig ^,paa E. M.'

og Landels Side" — „lovlig Tiltale til Compagniet, torsaavidt

disse uforsvarlige Vare enten allerede var eller blev didskibet".

Ikke desto mindre „erfarer man ved Skibones Tilbagekomst",

af dé fra Island „indlobne Beretninger og Beviser", at „dette

bedærvede AJecl" er sendt til Landet; „hvorhos de der-

- værende Betjente hoiligen l)eklage den Forlegenhed og Fare,

Indbyggerne derved ere satte udi , da de el have bekommet

det Nodvendige af godt Meel, men i Mangel deraf og af JNod

have niaattet forsyne sig med en Deel af det Bedærvede, der

baade er ilde sn)agende , udroit og befrygtelig skadelig .for

Helbredon, deisaarsage de forlange Straf over Compagniet og

nogenledes Opretning for de Skadelidende efter Octroyen", saa-

ledes som vedlagte Extract af Klagerne yderligere torklarede.

— Kammeret yttrer, overeensstemmende med I^ammeradvo-

catens Mening, at man ikke alene kunde tiltale Compagniet

paa Octroyens Fortabelse, men og paa Mulkt (400 Rd. for hvert

Distrikt) efter Octroyens § 23, men det fandt kun tilraadeligt

at gjore det sidste gjeldende, fordi at, hvis Sagen, „efter For-

') kgl. Resol. 13. April 1773
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modning'', faldt ud paa Udsættelse fra Octroyen, hvoraf 14 ^769.

Aar stod tilbade, j^maatte man strax have andre Midler ved' —
Haanden til denne betydelige Handels Fortsættelse*', og dette

^'

mener Kammeret vilde ((for Tiden, og forinden man noiere

haver gjort sig underrettet om alle de Omstændigheder, som

ved en saa vigtig Forandring kunde indlobe", blive meget van-

skeligt. — Kammeret anseer derfor tjenligst at tiltale Com-

pagniet alene efter Octroyens 23'*« §, paa Mulkt, og ved Com-

missarier, uagtet Sagen, da den angik kgl. Forpagtning, efter

Kammerrets -Ordningen sorterede under Kammerretlen ; men
at Com missariernes Dom var appellabel til Hoiesteret. —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 50, Nr. 23; J. Erich-

sens (.Forberedelse" til Olavii Reise, S. xvi.

- Efter Omstændighederne approbere Vi allern., saa-

vel al det almindelige Handels Gompagnie tiltales for

dets mislige Handel paa Island udi sidstafvigte Aar, dog

ikkun, efter Octroyens 23. Articul, til Undgjeldelse af

den derudi dicterede Pengestraf, som og at denne Sag

fcirst udfores for en Gommission, og dersom Gommis-

sariernes Dom paaankes, samme da indstævnes for

Vores Heiesteret til endelig Paakjendelse. Ghristians-

borg Slot den 2. Maji 1769.

Rentekammer Skrivelse til Landfoged Skuli 6. Mai.

Magnusson, ang. -Synsforretning over Thykkvabæ

Klosters Jordegods. Khavn 6. Mai 1769\ —
Rentek. Isl. og Færo. Copieb. Litr. P, Nr. 564.

Saasom det er fornodent, at der bliver erhvervet

en tilforladelig Besigtelses -Forretning over Tychebay

Kloster og underhggende Jorder, for derefter at be-

slemmes: hvad Lettelse de Klosteret underliggende Bon-
nier burde nyde, i Proportion af den Forpagteren af

Klosteret forundte Moderation udi tre Aar af 66 Rd.

aarlig, formedelst den ved Hekla-Bjergets Spruden for-

aarsagede Skade, og denne Forretning forventes bedst

at erholdes ved Hr, Landfoged, og hvem Han dertil som

') Norske Karam, Skriv. 11. April 1772.
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1769. Laugretsmænd vil med sig tage, saa haver Han des- -

"T^TT^ aarsae samme at foretaee, saasnart skee kan, oe Aarets
(). Mai. ^ ^ ' ' ^

Tid det bekvemmeligst tillader, og naar denne Forret-

ning da er sluttet, bliver os ved en Beskrivelse der-

over om B^skafFenheden at underrette, da det ellers i

det Ovrige tillades, at de dertil medgaaende billige

Omkostninger bliver bestridet af Hans Maj*' Gassa og

Klosterholderen, hver den halve Deel, conform Amt-

mandens derom givne Betænkning; dog bliver det for-

noden, at over Udgifterne, som Hans Maj*' Cassa be-

strider, fremkommer speciel documenteret Regning. Vi

forblive &c. Rentekammeret den 6. Maji 1769.

16. Mai. Kongelig Resolution ang. Deling af Mnla Sys-

sel Christiansborg 16. Mai 1769\ — I Rente-

kammereis Forestilling 8. Mai berettes, at Sysselmand Hans

Wium, som nu paa 25 Aar tjente som Sysselmand i Middel-

og Sonder-Mule Syssel, androg, at han ikke var i Stand lil

længere at betjene Sysselet, og sogte om, at Cand. jur. Jon

Arnorsson maatte blive ham adjungeret med Exspectance til

Succession. Kammeret gjor ved denne Leilighed den Bemærk-

ning, at Mule Sysselerne vnre meget ulige fordeelte, idet Nor-

der-MuIe-Syssel kun havde 4 Tliinglaug, men Middel- og Sonder-'

Mule-Syssel 14 Thinglaug, og foreslaaer en mere ligelig For-

deling ved indtrædende Vacance-Tilfælde. - Rentek. Norske

Relat. og Hesol. Prot 50, Nr. 26.

Vi accordere allern., at Jon Arnorsen maa adjun-

geres Sysselmand Hans Wium udi den hannem betroede

Middel- og Sondre-Paft af Mule Syssel, men naar Wium
ved Doden eller paa' anden lovlig Maade fra Embedet

afgaaer, deles det hele Mule Syssel udi tvende lige Dele

imellem bemeldte Arnorsen, som succederende Syssel-

mand, og Sysselmanden over den nordre Part af samme

Syssel, imod at Afgiften derefter imellem dennem pro-

portioneres, da Arnorsen ved Tjecestens virkelige Til-

trædelse erlægger sædvanlig Fæste, der retter sig efter
*

ri

kgl. Resol. 29. Marts 1779.
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hans Andeel af Sysselets Afgift, saa og for samme Af- 1769.

gift stiller nbiagtig Gaution, og have .Vi den for hannem ""j^^"''^^

saaledes opsatte Bestalling allern. underskreven. Chri-

stiansborg Slot den 16. Maji Anno 1769.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmand Olaf 20. Mai.

Stephansson, ang. den islandske Jordebogs Under-

søgelse og Bekræftelse inden Thinge. Khavn 20.

Mai 1769. — Uentek. Isl. og Færo. Copieb. Litr. P,

Nr. 584.

-

Ligesom vi under 30. April sidstafvigte Aar have

anmodet Hr. Amtmand at foranstalte, at den af Land-

foged Skule Magnusen forfattede og Hr. Amtmand " da

tilsendte Jordebog over det udi Island forbeholdne

kongelige Gods, for at erholde behbrig Fidem , inden

Thinge blev igjennemgaaet, paa det dens Rigtighed der-

efter af Hr. Amtmand og Retten kunde vorde bekræftet,

ville Hr. Amtmand og angaaende de herved folgende,

ligeledes af bemeldte Landfoged forfattede 4 Jordebijger

over det ivrige Gods udi Island, foie lige Anstalt til

sammes Examination inden Thinge , hvorefter de os

med behorig Paafegning,. efter Befindende, igjen tilsen-

des. Vi forblive &c. Rentekammeret d. 30. Maji 1769*.

O Ved Kammerets Skrivelse af s. D. er Landfogden under-

rettet herom, samt om at Kammeret vilde indstille, at

ham maatte blive tillagt Honorar for Jordebogs- Arbeidet,

Copieb. sst. Nr. 586. — I Henhold til denne Skrivelse er

folsende Erklæring skreven foran i den saakaldle harmo-

niske Jordebogs eller Jordeliogens af 17G0 forste Deel, uden
dog at være anfort i Allhingsbogen for 17G9:

ttOmendskjondt denne Jordebog ikke kommer i Alt

overeens med det kongelige Jordegodses nærværende Be-

skaffenhed, hvilket, ligesom det geistlige og Selveiergodset,

er aarlig Forandringer underkastet: saa ansees den dog af

Amtmanden og Laugtliingsrelten for at være den fuldstæn-

digste og bedste af sit Slags, saavel i Henseende til dens
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1769. Kongelig Resolution ang. Honorar for den is-

30. Mai. landske Jordebog. Frederiksberg 30. Mai 1769^
— / ForestilliHg 22. Mai bemærlier Renleiiammeret, at den

af Landfoged Skuli Magnusson udarbeidede Jordebog bestod af

5 Tomer, hvoraf een omfaltede det kongelige Gods, een Bispe-

stolenes og de Fattiges Jorder, een Præstegaardene med Til-

liggende og to Selveiergodset; Landfogden havde indberettet,

at Reenskrivningen og Indbindingen af disse 5 Tomer, samt

de deraf, til Efterretning i Island
,

forfærdigede Gjenparter,

havde kostet ham 400 Rd. — Rentekammeret melder derhos,

at det Aaret for havde sendt den ene Tome til Island, og nu

sendte de andre fire til Amtmanden, ^.for samme inden Thinge

at undersoge og derefter med hans og Rettens Underskrift at

bekræfte", men at en .^saadan Undersogning overalt i Landet"

vil medtage nogen Tid, saa at det derfor var tilraadeligt nu

strax at tilstaae Landfogden noget af hans Forskud. — Renték.

Norske Relat. og Resol. Prot. 50, JNr. 29; J. Erichsens ^^For-

beredeise" til Olavii Reise, S. lxx.

Vi ville allern. tilstaae Landfoged Skule Magnussen^

saavel for hans Umage, som Bekostninger paa indbe-

meldle til Vores Rentekammer nu indleverte Islands

Jordebog, ialt 400 Rd., hvoraf, i Henseende til de ud-

lagte Bekostninger, den halve Deel nu for Haanden,.

men deri ovrige halve Deel forst, naar Jordebogen er

undersogt og riglig befunden, hannem til Betaling an-

vises. Frederiksberg Slot den 30. Maji Anno -1769,
r

I

12 Decbr. Kongelig Resolution ang. Afskaffelse af de

kongelige Inventarii-Baade, m. v. Christiansbojg

12. Decembr. 1709. — I Forestilling 4. Decbr. be-

mærker Rentekammeret, at medens Amtmanden og Landfogden

boede begge paa Bessastad blev der holdt for kgl. Regning:

^,1 Raadsmand, 1 Smed, 5 Vindemænd, 1 Dreng og 2 Piger",

Indretning som Jordenes noiagtlge Beskrivelse, hvilket

hermed attesteres for Lauglhingsretlen ved Oxeraae den 18.

Juli! 17G9.

O. Stephensen. S. Solvesen. B. Marcusson."

') kgl. Resol. 21. Decbr. '1778.
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deels til Tjeneste* hjemme ,|)aa Gaarden og deels ved de 15 1769.

Inventariibaade. Efter at Landfogden havde faaet Vido ifolge 12. Decbr.

kgl. Resol. 24. Mai 1751, bleve disse Tjenestefolk deelte n)el-

iem begge Gaarde. — ,^Da disse 'Jjenestefoiks Kost, Klæder

og Lort, samt bem*'= Inventariibaades Vedligeholdelse og Ud-

redning (iberegnet 170 Rd. 51 Sk., som afgaaer udi de for-

beboldne Jordebogsreltiglu;der af Guldbrin<ze Syssel og Mosfell-

Sveit i saakaldet Mandslaan, saalætige det derværende iMand-

skab udi Fisketiden bruges paa anforte Inventariibaade) koster

den kongelige Cassa aarlig 239 Rd. 61 Sk. mere, end hvad

Fiskeriet ved samme Baade indhrin^ær", var Kammeret, efter

Correspondence med vedkonnnende Embedsmænd, kommet til

det Resultat, at Baadene burde afskaffes og Folkene afskediges,

og indstiller derfor: 1) at Baadene og 3 Sobocler maa sælges

for de derfor ved Auclion budne 138 Rd. 28 Sk. Croner, som
,

Amtmanden mener er del hoieste de kan udbringes til; des-

uden beholdt Kongens Kasse Indtægt for Mandslaanene og en

Forhdielse i Afgiften af Stafnes, da den slap for de med Ud-

redningen forenede Byrder. Art. 2 og 3 som i Resolut. • —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 50, Nr. G3.

Vi approbere efter anforte Beskaffenhed allern,:

^) at de udi Guldbringe Syssel paa Island for Vores

Regning holdte 15 Inventariibaade aldeles afskaffes, og

kan samme Baade med dertil horende 3 Soboder for

de ved Auctionen budne i 38 Rd. 28 Sk. Croner, de

Hdistbydende overlades, hvorimod Vores Cassa tilfalder

saavel det anforte Mandslaan. som Forhoielse- Afgiften

af Gaarden Stafnes. — 2) At de ved Bessestæd og

VidOe hidtil for Vores Regning holdte Tjenestefolk lige-

ledes afgaae, saa at Udgifterne til deres Lon med videre

^ed indeværende Aars Udgang aldeles ophcirer; — og

^) at nuværende Amtmand og Landfoged der paa Lan-

^^^j saalænge de udi disse Embeder forblive og uden
Folge for deres Efterkommere, forundes udi Tillæg, for

hvis dem herved fragaaer, fra næstkommende 1770
Aars Begyndelse, hver 50 Rd. aarlig. Christiansborg

Slot den 12. Decembris Anno 1769.

') Vindemænd = vinnumenn, 0: Tjenestekarle; Raadsmand
= ratsraatr, o': Forvalter.
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1770. Kongelig Resolution ang. Stiftamtmandens

23. Januar. Ophold i Island. Christiansborg 23. Januar 1770.

.

— Da Baron v. Prock var bleven Amtmand i Kjobenhavns

Amt, havde Kongen bestemt, at Stiftamtskriver i Bergen, Ju-

stilsraad Thodal, skulde væreSUl'tamtmand i Island (Forest. 22.

Januar). — Rentek Norske Relat. og Resol. Prot. 51, Nr. 6;

Udtog i J. Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise, S. v.

^ Vi have allern. confereret Justilsraad Thodal denne,

over Island og Færderne ledige SLiftamtmands Charge

med 1500 Rd. aarlig Gage, paa den Maade, at han.

bliver pligtig med fcirste til Island gaaende Skibe at

. begive sig til dette Land, og der for det fdrste udi. 5

å 6 Aar at forblive, saa og derefter, saa ofte befales,

at gjbre saadan Reise paa ham da foreskrivende Tid,

ligesom og den for hannem derpaa opsatte Bestalhng

af Os allern. er underskreven. lOvrigt tillade Vi allern.,

at Vores Rentekammer, angaaendc hvad for Stiftamt-

manden ved hans Ophold udi bemeldte Land kunde

udfordres, maa, efter forekommende Omstændigheder

og Befindende, gjbre allerund. Forestilling til Vores

allern. nærmere Resolution. Christiansborg Slot den

23. Januarii Anno 1770.

6. Febr. Kongelig Resolution ang. Lensjord for Præsten

til Kross i Rangarvalla Syssel. Christiansborg

6. Februar 1770. — I Rentekammerets Forestilling

29. Januar meldes, al Præsten Thorstein Slephansson til Kross

og Vomulastad sogte om en Kirkebæ Kloster tilhdrende Jord

Hei&i, aarlig- Afgift 3 Rd. Croner. Kaldet anslaaes til 32—33

Rd. aarlig Indkomst. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

51, Nr. 10.

Vi ville allern. forunde nuværende og efterkom-

mende Præster for Kross og Vomulestad Menigheder

udi Rangervalle Syssel paa Island, i Henseende til delte

Kalds Ringhed, den til Kirkebai Kloster henhørende

Jord, Heede kaldet, med Vilkaar, at de svare Afgiften

deraf til Klosteret, hvorimod dennem af de ved allern.
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Resolution af 13. Maji 1754 lil fattige Præster udi Skal- 1770*

holt Stift henlagte 200 Rd. godlgjores aarlig 3 Rd. ^"7^^
Groner. — Christiansborg Slot den 6. Februarii Anno

1770 ^

Commissorium til den islandske Landcommis- ^'^^'^^

sion. Christiansborg 20. Marts 1770. —
Rentek. Norske Exped. Prot. 10, Nr. 245, S. 366— 3G9. Pont-

oppidans Magazin for almeennyttige Bidrag, Khavn 1792—93,

8^". I, 174—176; J. Erichsens ^jFoi beredelse" til Olavii Reise,

S. VI.

GoMMissoiuuM til Andreas Holt, Ober-Landcommis-

sarius og Vice-Raadmand udi Christiania, Torkild Fjeld-

sted, Laugmand paa Færoerne, og Thomas Windekilde.

Christian den Syvende å.G, V. N. T. Som Vi,

af hbikongelig Naade og uafladehg landsfaderlig Omhu

for Vore paa Vort Land Island boende kjære og troe

Undersaatters Velfærds Befordring, have for godt be-

fundet, at ved en der paa Laudet holdende Commission

skal ei alene unders()ges samme Lands og dets Ind-

byggeres Tilstand, men endog bringes udi Forslag hvad

som kan tjene tir dets og deres almindelige Bedste og
|

. Opkomst; og Vi have' udnævnt eder til Gommissarier

udi denne Commission: saa ei- hermed Vores allern.

Villie og Befaling, at I retter eders Leilighed derefter,

med et af de udi indeværende Aar f(5rst didgaaende

Skibe eder derhen at begive, hvor Commissionen paa

- et dertil anvisende Sted af eder foretages, ligesom I

og, til samme behorig at udfcire, der i Landet forbliver,

indtil Skibene næstkommende Aar 1771 igjen hidgaae,

da Vi, efter eders bekjendte Nidkjærhed samt herudi

udvisende utrættelige Flid og Arbeidsomhed, ikke paa-

') Denne Resolution er communiceret Biskoppen over Skal-

holt Stift, Amtmanden og Landfogden, ved Rentek. Skri-

velser 24. Febr. 1770. — Isl. og Færo. Copieb. Litr. P,

Nr. 716-718. ' .

1
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4770. tvivle, at jo samme i alle Maader og behOrigen vorder

Marts, fuldfort. — Ved bemeldte Undersbgning og gjoren'de

Forsiage retter I vel eders Hoved-Oiemærke til de Po-

ster, som . Vi, ved den eder med forste givende Instru-

ction, nærmere foreskrive
;
men i have dog ikke desto

mindre at tage alt Andet, som kunde eragtes at være

til Landets almindelige Bedste, udi nciie Overveielse,

og efter Befindende derom eders Forsiage ligeledes at

meddele; og omendskjciridt Vore dervæ.rende Betjente,

saavel som Andre, blive pligtige at gaae eder til Haande

med hvis J, til Gommissionen behdrigen at udfore, be-

høve' og forlange: saa maa det dog herudi paa saa-

danne enkelte Beretninger ikke alene ankomme, men

1 have langt mere eder paa anden Maade derom nciie

at erkyndige, saa og, saavidt mueligt er, ved Orareiser

^ i Landet og local Undersogning, at sætte eder i Stand

til at give om alle Ting den tilforladeligste Efterretning

og Oplysning, saa at Vores ved denne Gommission
' havende allern. Hensigt i alle Maader og med Sikkerhed

kan opnaaes. Naar da Gommissions Forretningen saa-

ledes er bragt til Ende og sluttet, indleveres' den ved

eders Tilbagekomst til Vores Rentekammer, hvorfra samme
-

Os allerund. refereres; men imidlertid have 1, ligesom

hver Post af denne Forretning færdig bliver, at tilstille

Vores i Landet beskikkede og sig der opholdende Stift-

befalingsmand deraf en Udskrift elier Gjenpart, som

efter Vores Rentekammers Foranstaltning samme mod-

tager og videre besdrger. — Endeligen retter 1 eder

udi de Sager, som Gommissionen enten fra bemeldte

Vores Rentekammer eller andre Vore Gollegier tilstilles,

efter derfra fdiende Anstalter; — ' og have Vi idvrigt

beskikket Eyolver Jonsonius til Commissions-Skriver udi

denne Gommission. Dermed skeer VorVillie. Befalen-

des eder Gud. Skrevet paa Vort Slot Ghristiansborg

udi Vores kongelige Residence-Stad Kjdbenhavn den 20.

Martii i 770.
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Kongelig Resolution ang. Folketælling i Is- ^^70.

land. Christiansborg 27, Marts 1770. - i Anied- 27. iMarts.

nittg af Rentekammerets Anmeldelse, i Forestilling 19 Marts,

at en summarisk Tabel, med tilhorende 3 generale Tabeller

over Folketallet i Norge, som ^et var den 15. August 1769,

vare udarbeidede, med Undtagelse nf Tabellerne for Nordlan-

dene, Finmarken og Island, hvormed det beroede paa de endnu

tilbagestaaende Efterretninger. - Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 51, Nr. 2G.

Den over Folketallet udi Norge, Nordlandene, Fin-

marken og Island -undtagen, forfattede summariske Ta-

bel med hosfoiede trende generale Tabeller, have "Vi

allern. modtaget, og naar de for bemeldte Steder endnu

manglende Efterretninger indkommer, kan derover en

aparte Tabel, og derefter en Hoved - Tabel over samt-

lige Vore Stater Os" præsenteres.- Christiansborg Slot

den 27. Martii Annb 1770.

Kongelig Resolution ang. den islandske Land-. 27. Marts.

COmmission, Christiansborg 27. Marts 1770. —
l Hentekammerels Foreslill. 19. Maris anfores, at Kongen havde

besluttet at en Commission skulde i samme Aar sendes til Is-

land nfor at undersoge den derværende Tilstand, saml efter

Befindende foreslaae hvad der kjn tjene til delte Lands og

dets indbyggeres Bedste og Opkomst." Kammeret foreslaaer,

i Henseende til Commissionens Besværlighed, at dens Medlem-

mer maatte blive i Landet Vinteren over, indtil Skibenes Re-

lour i Efterhosten 771. — Rentek. Norske Relat. og Resol

Prot. 51, Nr. 27; jevnf. J. Erichsens ,,P'orberedcise" til Olavii

^^eise, S. vii.

Dot iil Ober-Landcommissarius Holt, Laugmand Fjeld-

sled og Thomas Windekilde, som Commissarier udi

/»iif^rte, af Os paa Island befalede Commission, opsatte

Conunissorium have Vi allern. approberet og allerede

underskreven; ligesom Vi og bevilge, at disse Commis-

sarier, samtCommissionsskriverenEyolver Jonsonius, maa

forundes, saasom: 1) til deres Udredning hver Com-

tnissarius 4-00 og Commissionsskriveren 300 Rd., saa

41
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1770. og den sidste til Skrivmaterialier for sig og Commissio-

27*^^tr ^^^^ imedens samme vedvarer, 50 Rd. — 2) fri Trans-

port paa Hen- og Tilbagereisen for dem og Folk, samt

Victualier og Andet, som de med sig fore og videre

herfra imidlertid kunde bchove, og fri Bolig i Landet

paa det dem til Commissionens Holdelse anvisende Sted,

saa og Belaling for Skyds og Qvarteer paa deres Om-

reiser i Landet, efter attesteret Regning; — og 3) udi

Diælpenge, fra den Dag de gaae om Bord og indtil de

fra Landet komme her tilbage, daglig, hver Commissa-

rius 3, samt Commissionsskriveren 21 Rd., og derforuden

nyder den sidste paa en Handtianger, til at fore de

ham ,af Videnskabernes Selskab til astronomiske Obser-

vationer medgivende Instrumenter, udi bemeldte Tid

aarlig 52 Rd. liivrigt kan baade Commissarierne og

Gommissionsskrivei'en gjore sig forsikkret om Vores

Naade, naar ved deres Tilbagekomst befindes at For-

retningen af dem med behorig Nciiagtighed og vel er

udfort. Christiansborg Slot den 27. Martii Anno 1770.

30. Marts. Commissorium til Sysselmændene Thorstein

Magnusson og Jon Jonsson, at undersiige Og

domme i en Sag mod Handels - Compagniet.

Christiansborg 30. Marts 1770. — Norske Tegn.

XXXIX, 245—248.

Christian den Syvende &c. Vide maa I, Torsten

Magnussen, Sysselmand udi Rangavclle Syssel paa Vort

Land Island, og John Johansen, adjungerede Sysselmand

sammesteds, at eftersom Hciiesterets-Procurator Ped^r

Uldall for Os allerund. haver andraget, at, da Islands

Beseigling ved Oclroy af 15. Augusti 1763 er bleven

overladt Vores octroyerede almindelige Handels-Com-

pagnie, skal det tillige, for at forekomme Overdaadig-

heds Indsnigelse der i Landet, være bleven forbudet

Compagniet at .fcire nogen Slags Vare derhen, som ei i

Taxien af 10. Aprilis 1702 ere navngivne, med mindre

Compagniet forst saadant for Vores Rentekammer an-

,1
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drog, og samme tilladt Indbyggerne dermed at forsyne. 1770.

1 allerund. Fcilge heraf skal Compagniets DirectioUj ef- 30. Marts,

ter foregaaende Overlæg med Kjobmændene, aarlig til

bem'" Vores Rentekammer have indleveret Specification

paa hvis Vare, som udenfor Taxten enten af visse Ind-

byggere in specie vare bestilte til deres Brug, eller

som i Almindelighed til Landets Nødvendighed efter

,Kj(5bmændenes Requisition behovedes, og, forsaavidt

meerbemeldte Vores Rentekammer har tilladt at maatte

' afsendes, skal derpaa til Kjcibmændene være leveret

og til Landet oversendt, hvor dermed skal være om-

gaaet saaledes, som Octroyen allern, foreskriver, uden

at Betjenterne der paa Landet derimod skal have haft

Noget at erindre. Men da Compagniets Skibe i afvigte

Aar 1769 der til Landet vare ankomne, skal den ad-

jungerede Landfoged John Skulesen, tilligemed Syssel-

manden i Kjalarnes Thing, Gudmund Rynolfsen, have

indfundet sig paa Bosands og Grindevigs Havne, Land-

foged Skule Magnussen og Sysselmanden i Borgerfjords

Syssel John Eggertsen paa Holmens Havn, og endelig Sys-

selmanden Magnus Ketilsen paa Stikkelholms Havn, hvor

de skal have optegnet alle Compagniets derværende og i

Taxten ubenævnte Vare, som enten fra de forrige Aarin-

ger i Landet vare blevne efterliggende , eller i Aaret

1769 vare didfdrte, og uagtet Vores Rentekammers til

Compagniet om Varenes Overfcirsel givne Tilladelse,

declareret samme confisquerede, paa' Grund at de ei i

i Taxten vare benævnte, hvorefter de deels skal have

I ladet Vårene under Forsegling blive hggende under

j

Kjobmændenes Bevaring, og deels taget dem bort med
sig, ja endog ladet endeel af samme publicere til of-

fentlig Auction. Men endskjondt Directionen for be-

rneldle Vores almindelige Handels-Compagnié saa meget

niindre skal kunne tie stille til denne Omgang, som

samme ei alene skal stride imod Octroyen og Vores

Rentekammers Foranstaltninger, da endeel af Vårene

endog skal være af de Slags, som Compagniet har

' - 41*
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770. maaltet bonificere Os, og vare i Landet da Handelen

Marts, til Compagniet blev overdraget, det ogsaa vilde være
"""^""^

umuelig for Compagniet at opfylde dels Forbindtlighed

i at forsyne Landet med dets behovende Vare, naar

Betjenterne, uagtet alle tagne Præcautioner, kunde gjore

Hinder i dets Rettigheder og sætte Compagniet ud iif

Stand til at sælge Indbyggerne hvad de forlange, og
r

Vores Rentekammer har tilladt at maa sælge, saa skal

det dog være saa meget mere vanskelig for Gompag-

niet, paa et saa langt fraliggende Sted, at kunne ind-

tale sin Ret, siden Sagen, som angaaer saa mange dif-

ferente Personer, ikke udenfor en Gommission skal

kunne afgjcires, desaarsag fornævnte Procurator Uldall,

paa meerbem*^ Vores octroyerede almindelige Handels-

Compagnies Vegne , derhos allerund. haver anholdet,

at Vi allern.' ville befale eder, som Gommissarier, at

kjende og domme: i] om ikke forbem'^ paa Bosands,

Grindevigs, Holmens og Stichelsholm Havne foretagne

fire Confiscationer bor som aldeles ulovlig at ansees,

og de Rettens Betjente og andre Personer, som deri

haver været deelogtige, være pligtige: igjen til Compag-

niets paa Havnene værende Kjobmænd at udlevere de

anholdte Vare, i samme Stand, som de vare ved An-

holdeisen, eller i Mangel deraf at betale sammes Vær-

die. — 2) Om ikke de Personer, som i bemeldte fire

Confiscationer og videre imod Compagniet i Anledning

deraf foretagne fornærmelige Ulovligheder haver været

déelagtige, bor for den Compagniet derved tiifSiede

Tort og Skade give samme en convenable Reparation

og Erstatning, og desuden for deres Egenraadighed

tilstrækkelig ansees; og 3) om de ikke een for alle

bor betale saavel Commissarierne deres Salarium, som

og Compagniet Processens Omkostning, med videre i saa

Maade for"'" Procurator Uldalls allerund. gjorte Ansog-

ning og Begjering; da, saafremt I dertil godvilligen kan

formaaes, er Vores allem. Villie og Befaling, at I retter

eders Leilighed efter, tillige med tvende andre Commis-
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sarier, som vedkommende Vederparter paa deres Side, 1770.

om de det efter Tilbud beg_jerer, strax, og saa snart 30. Marts,

miieligt være kau, efter at Stævningen lovligen er ble-

ven forkyndt, haver al foreslaae, og gjore allerund.

Ansogning om, saasom Vi, efter saadan Tids Forlob,

ingen Contra- Gommissarier ville bevilge Parterne: paa

den for dem, og i Særdeleshed' for den eller de Ind-

stævnte, beleiligTid og Sted med forderligste for eder

lovligen at lade indkalde, og da dennera om forskrevne

deres mellemværende Tvislighed enten udi Mindelighed

at forene, eller forsaavidt deraf ei for andre Retter er

anhængiggjorl og paakjendt, ved endelig Dom og Sen-

tentz efter Loven al adskille, alt inden 6 Maaneders

Forlob i det længste, efter at Stævningen med sin lov-

lig Forkyndelse for eder er kommen i Rette
; menskulde

nogen betydelig og vigtig Aarsag indlobe og forefalde,

hvorfor Sagen ei saa hastig kunde afgjores, da haver I

.derom til Os allerund. at referere, saasom Vi i saadan
h

Tilfælde all ern. ville have Os forbeholden Tiden at

prolongere, og en længere Termin, efter den anforte

Aarsages Beskaffenhed, at sætte. Herhos have Vi og

sllern. bevilget, at hvis Vidner Parterne til Sagens Op-

lysning kan have, og ei tilforn for andre Retter eedli-

gen ere afhørte, maa for eder udi Gommissionen efter

Loven fores og afh5res, hvilken eders Forretning 1 de

Interesserende paa Ansogning under edérs Hænder og

Signeter beskreven haver at give, som I ville ansvare

bekjendt være. Dersom' og een af eder, formedelst
lovhg Forfald, ei til den berammede Tid og Sted mode
kunde, eller og imidlertid, fcir end Sagens Uddrag og
lovhg Paakjendelse, ved Boden skulde afgaae, da skal
den tilstede værende hermed Fuldmagt have og anbe-
alet være, en Anden i den Udeblivendes eller Afdodes

til sig at tage, og denne Vores allern. Befaling
a igevel at fyldestgjcire og efterkomme; da Vi og her-
^ed allern. ville have befalet, at, den, som saaledes i

ommissionen indkommer i den Fratrædendes Sted,
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i 770. skal 9g træde i hans Rang og Sæde ved Commissionen,

30. Marts, ligesom Vi og allern. ville, ai I, saa længe denne Gom-

mission varer, og den af eder betjenes, skal i Commis-

sionen uforandret beholde samme Rang og Sæde, som

I tage naar I den begynde, uanseet at Nogen af eder

i samme Tid med andet Embede eller nogen Characteer

kunde blive benaadet, men hvis meerbemeldte Vederpar-

ter ei efter Tilbud skulde ville bekvemme sig til, tvende

Commissarier paa deres Side, som for er meldt, strax

at foreslaae og gjcire allerund. Ansogning om, haver I

'alene med Commissionen at fortfare, og den uden vi-

dere Ophold til forsvarlig Rigtighed og Endskab at be-

fordre. Endeligen haver I og. om der forefalder nogen

Tvistighed at kjende paa, alvorligen at tilholde Parterne,

at de, uden nogen Undskylding eller Forevending, frem-

lægger for eder udi Retten alle de Rreve og Revislig-

heder, som de til Sagens Oplysning og Rettens Bestyr-

,kelse kan have, eller og for eder bevislig gjcirer, at de

dennem ei haver kunnet , i rette Tider bekomme, saa

fremt de agter sig deraf at betjene, saasom Vi efter-

dags ikke ville tillade, at noget Brev eller Beviis, som

ei tilforn for andre Retter haver været i Rette, eller

ere i de passerede Acter indforte, maa for Vores Hoie-

steret fremlægges, mindre der antages eller paakjendes,

undlaeen i de Tilfælde som Loven ommelder, saa haver

I og forved eders Domsslutning udi Acterne at ind-

fore, at I Parterne denne Vores allern, Villie haver fore-

holdt, paa det de sig for bemeldte Vores HSiesteret ei

med Noget skal have at undskylde. Christiansborg

Slot den 30. Martii Anno 1770.

Commissarier at deeltage i Behandlingen af Sa-

1770. — Norske Tegn. XXXIX, 252''-253.

Christian den Syvende &c. Vide maa I, Johan

6. April. til Vice-Laugmand Jon Olafsson

(id Jon Arnorsson, som Contra-



1

GoNTRA-GOMMISSOmUM ANG. COMPAGNIET. 647

Olavsson, Vice-Laugmand over Norden og Vesten paa 1770.

Vort Land Island, og John Arnorsen, Sysselmand i 6. April.

Mule Syssel paa bem*' Island, al eftersom Procurator
"-'^""^^

Peler Uldall, paa Vores octroyerede almindelige Han-

dels-Gompagnies Vegne, under 30. Martii næstleden har'

erholdet Vores allern. Befaling til Sysselmanden udi

Rangavelle Syssel, Torsten Magnusen og John Johnsen,

adjungerede Sysselmand sammesteds, at de, tilligemed

tvende andre Gommissarier, som vedkommende Veder-

parler paa deres Side, om de det efter Tilbud begjæ-

rede, strax, og saasnart muelig være kunde, havde al

foreslaae og ^ore allerund. Ansogning om, skulle enten

udi Mindelighed forene, eller ved endelig Dom adskille

fornævnte Parler, om nogen dem imellem værende

Tvistighed, ang. en Gonfiscation, som afvigte Aar af

nogen Sysselmænd skal være forrettet paa nogle ulax-

erede Vare, som tillandet vare henbragte, med videre

samme Vores allern. Befalings Indhold, og Skule Mag-

nussen, Landfoged paa bemeldte [sland, paa Indbyg-

gernes Vegne saAimesteds, nu hos Os om tvende Gom-

missarier paa deres Side allerund. Ansciguing haver
'

gjort: da, saafremt I dertil godvilligen kan formaaes,

er Vores allern. Villie og Befaling, at I retter eders

Leilighed efter, udi forberorle Gommission, som Vi al-

leru. ville at skal holdes paa det Sled, hvor samme af

forbemeldte Vores octroyerede almindelige Handels-

Compagnie erhvervede Hoved-Commissarier er begyndt,

til fornævnte Sysselmand Torsten Magnussen og adjun-

geret Sysselmand John Johnsen strax al træde, og den
t*Jlige med dennem, efter berdrte Vores allern. ergangne

Commissorii Tilhold og Anledning, i a^le Mander -til for-

svarlig Rigtighed og Endskab at befordre. Dersom og

een af eder, formedelst lovhg Forfald, ei til den be-

rammede Tid og Sted mSde kunde, da skal den, som
til stede kommer, hermed Fuldmagt have og anbefalet

være,, en Anden i den Udeblivendes Stod til sig at

tage, og denne Vores allern. Befaling alligevel at fyldest-

r
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1770. gjcire og efterkomme; da Vi og hermed allern. ville

^7^"^^^^^ have befalet, at den, som saaledes udi Gommissionen
6. April. '

'

indkommer i den Fratrædendes Sted, skal og træde i hans

Rang og Sæde ved Commissionen, ligesom Yi og allern.

• ville, at I, saalænge denne Gommission varer, og den

af eder betjenes, skal i Commissionen uforandret be-

holde samme Rang og Sæde, som I tage naar 1 den

begynde, uanseet at Nogen af eder i samme Tid med

andet Embede eller hciiere Gharacteer kunde blive be-

naadet. Givet &c. Ghristiansborg den 6. April 1770.

6 April Extensions-Gommissorium' i Sagen mod det

.
almindelige Handels - Compagnie, Christiansborg

6. Api'il 1770. — Concopt i Canc. Arcliiv. ^jMlssiver til

Island, Gronland og Færoerne 1751—1800"; Rubr. i Norske

Tegn. XXXIX, 253.

Ghristian den Syvende do. Da Vi under 30. Martii

næstl. og under denne Dags Dato® allern. have befalet

eder, som Gommissarier, at afhandle en imellem Vores

octroyerede almindelige Handels - Gompagnie paa den

ene og endeel Sysselmænd samt Indbyggere paa

Vort Land Island paa den anden Side værende Tvi-

stighed, angaaende en Gonfiscation, som afvigte Aar af

bemeldte Sysselmænd skal være forrettet paa nogle utax-

erede Vare, som til Landet vare henbragte, med videre

samme Vores allern. Befalingers Indhold og Formeld-

ning; — og Skule Magnussen, Landfoged paa bemeldte

Island, nu hos Os paa fornævnte Indbyggeres Vegne

allerund. haver anholdet, at Vi allern. ville befale eder

at paadonime den Reparation, som Gompagniet bor

'3 soin Ordre eller Reskript: til John Olavsson, Vice-

Laiigmand over Norden og Vesten paa Island, Torsten

Magnussen, Sysselmand udi Rangovelle Syssel, John
Arnorsen, Sysselmand i Muhle Syssel, og John John-

sen, adjungerede Sysselmand i bemeldte Rangovelie

Syssel.

see næstforegaaende Reskript.
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svare til Landet, for den hoiere Priis, som de skal have 1770.

solgt Vårene, end Oclroyens 18^° Artikel tillader,
^^d^~"^'"'^^J]Jp

videre hans i saa Maade allerund. gjorde Ansogning

og Begjering; — saa er hermed Vores allern. Villie og

Befaling, at I samtlig under bercirte eder allern. anbe-

falede Gonmiission tilh'gemed paakjender Indbyggernes

' paa bem*^ Vort Land Island af denne Sag lovlig fly-

dende Contra - Prætensioner, men ei videre. Derefter

I eder allerund. haver al rette. Befalendes &c. Ghri-

stiansborg den 6. Aprilis 1770.

Over-Secretair Otto Tliotts Skrivelse til de 7. April.

Deputerede for Financerne og Tilforordnede i

Kammer -Collegio, ang. Forpagtningen af Sigt

Og Sagefald i Island. Khavn 7. April 1770.
— Ober-Secrelererens Brevb. 1770, Nr. 217, S. 267—2G8.

I den Anledning, at Gunloger Bjarnesen af Borge-

fjords Syssel, paa Island, som, formedelst anden Gang

begaaet Leiermaal i sit Ægteskab, var dcimt at betale

16 Rd. i Bcider, samt s(raffes paa Kroppen og rcimme

Sysselet, er ved kongl allern. Resolution^ derfor be-

*'net, imod at gjore udi 6 Uger en eller anden publi-

que Tjeneste; og da Sysselernes visse og uvisse Ind-

komster paa Island er overdraget Sysselmændene i

Forpagtning, imod visse svarende aarlige Afgifter, hvilke

ikke kan betages deslige Penge -Bcider uden derfor i

Forpagtnings- Afgiften at nyde Godtgjorelse, har Deres

Excell. og hoilærede og gode Herrer forlanget, at naar

'^'^scigninger om deslige Penge-Bdders Eftergivelse her-

efter udi Gancelliet maatle indkomme, derom da i For-

veien med Rentekammeret maalte corresponderes. Thi

skulde jeg herpaa i tjenstligst Gjensvar melde: at man
ikke seer. at Sysselmændene kan tilegne sig andre
^oaer end de, som de Skyldige, efter endelig Dom

O ti. e. Reskr. 17. Febr. 1769.
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1770. eller kongl. Resolution, b5r erlægge, ligesom man ogsaa

^'I^^^T^skulde holde det betænkeligt, at bortforpagte Sigt og
Sagefald til Dommeren selv, hvorfore det henstilles,

om ikke den til Island oversendende Gommission kunde
b.efales nærmere at undersoge de af saadan Forpagt-

ning flydende Fiilger. Jeg forbliver med megen Con-
sideration og Estime dc. Cancelliet den 7. Aprilis

1770.

17 April. Kongelig Resolution ang. den Brændeviin som
' sknide fores til Island. Christiansborg 17. April

1770. — I Forest. 9. Apr. bemærker Rentekammeret, at

ifolge Octroyen 15. Aug. 17G3 skulde Handelseompagniet for-

syne Island og Finmarken med Kornbrændeviin, ,^mcn de have
dog en og anden Gang didsent Brændeviin, brændt afSukker-
vand og Skum, samt Maliast eller ureent Sukker;" denne
Brændeviin var provet og undersogt, saavel af det medicinske
Facultet som af Collegio medico, og var ^^befundet i alle Maa-
der af Kræfter, Styrke og Smag bedre, samt i sig selv sun-
dere, eller i det mindste mindre skadelig, end Kornbrsundeviin".

Kammeret melder, at have foiet Anstalt lil, at dette Slags Bræn-
deviin strax maatte blive indfort i bemeldte Lande .^da nu Ge-
neral-Told-Kammer og Comnierce-Collegium holder dets Ihd-
forsei og Brug udi bemeldte Lande at være lil Fordeel for
kongelig interesse, i Henseende lil den Consumlion, som erlæ''-

ges af saadanne dertil brugende Ting, hvoraf tilforn Intet er
svaret, samt til Bedste for Sukkerraffinaderierne, der ellers

maatte bortkaste detslige Affald; hvortil og kommer, ei alene
at bemeldte Slags Brændeviin skal der i Landene "være begjer-
lig, men endog, at formedelst dets Brug spares en ikke liden
Deel Korn, der ellers til andet didsendende Brændeviin at
brænde medgik, og nu. lil bedre Brug og Nytte kan anvendes".
— Rentek. Relat. og Resol. Prot. 51, Nr. 31.

At Indbyggerne udi Island jog Finmarchen herefter

forsynes med Brændeviin, brændt af Sukkervand og
Skum, samt Maliast, isteden for Kornbrændeviin^ finder

efter anforte Beskaffenhed hermed Vores aliern. Appro-
bation. Ghristiansboi'g SloL den 17. Aprilis Anno 1770.

V
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Plakat ang. Udredelse af Omkostningerne ved ^70.

visse Executioner. Christiansborg 20. April 1770.

— Ikke publiceret i Island. Siell. Reg. 70, 497*"—499. Ori-

ginal-Aftryk bos Hopffner. Qvart-Forr. for 1770, S. 106-108;

Schou V, 191-192.

Plakat, at Bekostningerne, paa Executionen over de

Delinquenter, som, ifolge Forordningen af 18. Decembr.

1767, aarlie; skal kagstryges, skal erstattes fra det Sted

eller Amt, hvor Misgjerningen er begaaet.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at som

der, paa de fleste Steder i Vort Rige Danmark, ikke

haves saadanne Tugt- eller Rasphuse, hvor de Delin-

quenter, som, uden foregaaende Aarsag, alene for at

gjore en Ulykke, og derved at miste Livet, ombringe

Andre, kunde hensættes til Arbeide i Jern paa Livstid,

efterat de, ifolge Vores allern. Forordning af IS.Decbr.

4767, f5rste Gang have udslaaet deres Straf, med at

kagstryges og brændemærkes paa Panden; hvorfore og

deslige Misdædere maa fores til Tugthuset i Vores kon-

gelig Residentsstad Kjobenhavn, for der at sættes til

Arbeide i Rasphuset; og det vilde foraarsage anseelige

Bekostninger, om deslige Delinquenter skulde fores der-

fra til det Sted hvor Mordet var forovet, for, ifolge

bemeldte Forordnings 2^^" Articul, at udstaae den aar-

lige Straf med at kagstryges. — Saa vilie Vi hermed

allern. have anordnet og befalet, at de Delinquenter,

som, efter at de forste Gang have udstaaet den i for-

berorte Forordning dicterte Straf, med at kagstryges

og brændemærkes, blive derefter henbragte til Arbeide

udi Rasphuset paa Christianshavn, skal, paa det offent-

hge Rettersted i bemeldte Kjobenhavn, efter den for-

bemeldte 2*"" Articuls Tilhold, hvert Aar paa den samme
l^ag, som Mordet var foriivet, kagstryges; til hvilken

Ende Byfogden i Kjobenhavn, naar Vedkommende det

af ham maalle forlange, haver at foranstalte saadan

Execution iværksat; men i Henseende til den derpaa
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I

1770. gaaende Bekostning, da ville Vi allern., at samme skal

^TT^"^' erstattes fra det Sted eller Amt, hvor Misgierningen er
20. Apnl. '

^ , ,^ ,.

begaaet, og paa samme Maade soai andre Delinquent-

Omkostmnger udredes, hvorforc og vedkommende

Ovrighed, naar fra Bornehuset, eller dem, som dertil

gjor Udlægget, indleveres Regning over Belobet, uvei-

gerhgen haver at give Anviisning til Betalingens prompte

' Erlæggelse. Hvorefter, de Vedkommende sig allerund.

have at rette og fprholde. Givet paa Vort Slot Christians-

borg, i Vores kongelig Residentsstad Kjbbenhavn, den

20. Aprilis 1770.

8. Mai. Kongelig Resolution ang. Kjob og Uddeling

af et Skrift om Havedyrkning. Khavn 8. Maj

1770. — I Rer.lelianimerels Foreslill. 30. Apr. meldes, at

<ien sig her i Staden opholdende islandsk Student Olaus Olavius«

iiavde nyligen paa egen Bekostning ladet udgaae et Skrift om
Anvisning til Haugedyrkning i Island, i det islandske Sprog. Da

dette Skrift tildeels bidrog til at i'remme et af Foriiiaalene for

Landcommissionen, havde Kammeret ladet bestille IQOO Expl.

i Carduspapir indbundne, til Uddeling. Hvert Exemplar be-

regnedes lil 28 Sk., men kunde dog kun betale Omkostnin-

gerne, hvorfor Kammeret foreslaaer at Forf. tilstaaes 50 Rd.

som Honorar. — Renlek. Norske Relat. og Resol. Prot. 51,

Nr. 35. — Resolutionens Indhold er trykt i Isl. Maanedstid. 3.

Aarg. (177f0 S. 113—114; J. Erichsens «Forberedelse» til Olavii

Reise, S. xlix.

Vi approbere allern., at 1000 Exemplarér af ind-

bemeldte trykte Afhandling, om Kaal og Urtegaarder§

Anlæg i Island, for de 291 Rd. 64 Sk. anskaffes og der

i Landet omdeles; og ville derforuden skjenke Forfat-

teren, Olaus Olavius, til hans Opmuntring, 50 Rd., som

ligeledes til Betaling kan anvises. Christiansborg Slot

den 8. Maji Anno 1770.

12. Mai. Over - Secretair Otto Tliotts Skrivelse til

Stiftbefalingsniand Tliodal
,

ang. den islandske
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Lovrevisions Fremme, m. v. Khavn 12. Mai ^7*0.

1770. — Cancell. Brevb. 1T70, Nr. 294, S. 361—364. .^^^J^

Efter at jeg i afvigte Aar havde iilskreven da væ-

rende Stiftbefalingsmand over Island, Baron von Prock,

hvorvidt med det islandske Lovarbeide var avanceret,

har han derpaa meVdet, at, efter de fra Amtmand Stephen-
,

sen og begive de virkelige Laugmænd paa Island ind-,

hentede Efterretninger, vare alle Lovens Boger allerede
^

ved Vice-Laugmand John Olavson, som egentlig, med

hans Adjuncto Sysselmand Bjarne Haldorsen har været

Arbeidet befalet og anbetroet, i Goncept forfattede, og

hver Bog især af Laugmændene reviderede, og deres

Anmærkninger derved udsatte, saa at endnu rester,

fcirst at reenskrive den islandske Original, 6g dernæst

at oversætte samme i det danske Sprog og reenskrive,

hvilket formeentes. at kunne skee af begge de virkelige

Laugmænd og Vice-Laugmand John Olavson, naar hver

tog sine Boger at oversætte og reenskrive; men at

Baron Prock dog eragter for bedst, at Oversættelsen

skeede af Vice-Laugmand John Olavson, som har for-

fattet Goncepten, paa det at eenslags Still og Udtryk

kunde være overalt i Lovens Boger, ligesom han og

har tilbudet sig complet at levere Arbeidet fra sig i

Aaret -1772; thi ville Herr Stiftbefalingsmand behage at

tilkjendegive bemeldte Vice-Laugmand John Olavsen,

at naar han paatager sig at oversætte den islandske

originale Lov i det danske Sprog, og samme derefter

at reenskrive, saa at den her kunde leveres færdig og

fuldkommen tilendebragt i Aaret i 772, hvilket De og

selv ville paasee at bliver saaledes efterkommet, skal

jeg da gjore mig Umage for at kunne endvidere for

saadant hans havde Arbeide forskaffe ham en billig

Belonning; ligesom og de tvende virkelige Laugmænd,
i Henseende lil deres gjorte Ansøgning, at maatte frem-

^

deles beholde de dem for den- islandske Lovs Revision

tillagde 50 Rd. aarlig, kunde tilkjendegives , at naar
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<770. dette Arbeide er fuldkommen og til Fornoielse tilende-

^^"^^J^"
bragt, kan de vente derfor eengang for alle al nyde en

Gratification i Penge. — lovrigt ville Herr Stiftbefalings-

mand tilkjendegive Amtmand Stephensen, at han, saa-

vidt mueligt, communicerer Vice - Laugmand Olavson

Gjenpart af de ved Amtets Gontoir forefindende Reso-

lutioner og Brevskaber, som til Lovarbeidet maatte

eragtes fornodne. Jeg forbliver med Hoiagtning &c.

Cancelliet den i 2. Maji Anno 1770.

12. Mai. Over - Secrelair Otto Thotts Skrivelse til

Vice-Laugmand Jon Olafsson, ang. den islandske

Lovrevision. Khavn 12. Mai 1770. — Cancell.

Urevb. 1770, Nr. 295, S. 364.

Paa Deres indgivne allerund. Forestilling, ang. at

. de ved den forfattede islandske Lovs Revision omtvistede

Qvæstioner og Problemata juris igjennem den ene Bog

• efter den anden maatte tilstilles de anordnede Com-

missarier ved den Danske Lovs Revision, for af dennem

al igjennemgaaes og decideres, skulde jeg have Den-

nem tilmeldet, at del holdes for bedst, at naar den

originale islandske Lov af Dennem i del danske Sprog

er oversal, og derefter reenskrevcn, De da med samme

tillige indlevere de omtvistede Qvæstioner og Dubia,

med Anviisning paa de Artikler derudi, som bemeldte

Qvæstioner og Dubia maatte angaae; og kunde De

ievrigt rette Sig efter min til Stiftamtmand Thodal

under Dags Dato ergangne Skrivelse. Jeg forbliver &c.

Cancelliet den 12. Maji 1770.

15. Mai. Forordning ang. den islandske Landcommis-

sion, Amts-Inddelingen m. v. Christiansborg 15.

Mai 1770.— Af denne Forordning er emaneret en islandsk

Original*, som findes indfort i Rentek. Norske Exped. Prot.

') jevnf. kgl. ResoL 22. Mai 1770.
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10, S. 3S6— 388; Original-Aftryk hos Hopffaer; ogsaa trykt i 1770.

Qvart-Forr. for 1770, S. 112-114; Rubr. hos Schou V, 194; 15. Mai.

den er og publiceret i Synodalforsamlingen for SkalholtStift 1771, —

—

men anmærkes derimod ikke i Altliingsbdgerne som publiceret

der^ — Den danske Text staaer i Rentek. Norske Exped. Prot.

10', S. 380-:i83; Original -Aftryk hos HopfTner; P. Péturss.

Hist. Eccl. Island. S. 124—125; Qvart-Forr. for 1770, S. 110

—112; Uddr. hos Schou V, 194; jevnf. J. Erichsens «For-

beredelse» til Olavii Reise, S. vi.

FououDNiNG, åhrærandi })å tilskipubu Gommis-
sion å Islandi, mec) fleiru ci&ru. Ghristiansborgar

Sloti l)ann 15. Maji 4770.

Ver Christian enn sjoundi, mec) gu&s miskunn

koniingur yfir Danmork og Noregi, l)eirra Vinda og

Gauta,'^heriogi i Slesvik, Holstein, Stormarn og Ditmar-

sken, greifi i Oldenborg og Delmenhorst, gjOrum Ollum

vitanlegt: a& h'ka sem Oss, af hå-koniinglegri nåb og

landsfo&urlegri umhyggju fyrir Yorum kæru og iruu

undirsåtum, er biia å Voru landi Islandi, er an aflåts

umhugab, ab framkvæma l}eirra velferb å allan mcigu-

legan hått: svo h()fuiii Ver og, i enu sama tilliti, fundiS

l)énanlegt ac) bj65a Oss elskulegum Andreas Holt, Voruni

yfir-Iandcommissario, I)orkeIi Fjeldsted, Vorum logmanni

å Færevjum, og Thomasi Windekilde, sem iilskiputum

Goramissariis, ab reisa nd til landsins, og, ab undan- .

genginni nåkvæmri eptirgrennslan, ab lei&a fyrir Ijés'og

meSdeila hva& sera ålitast kann J^énanlegt til ens sama

') Ved Rentek. Skrivelser af 22. Mai 1770 ere oversendte til
,

Island ti! Publication: til Biskop Finnur Jonsson i Skal-

holt 650 ExpI. af den islandske og 6 af den danske Text,

og til Biskop Gisle Magnusson paa Holum, saml Stift-

amtmand Thodal og Amtmand Stephensen samme Antal

Expl. til hver: hvorhos Biskopperne ere anmodede om at

lade den forkynde af Prædikestolene, og Amtmændene: at

lade den «ikke alene ved alle Retterne eller Thingene paa

Island" oplæse, men ogsaa distribuere overalt i Landet.

Isl. og Færo. Copieb. Lilr. P, Nr. 790-793.
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1770. lands og })ess innbyggjara aliriennilegs bezta og upp-

15. Mai. reistar. |)essvegna bjo^um Ver og skipum Iiérmc^) allra-

iiå()ugastj hæhi Voran> embæLlismc3unum sameiginlega,

sem eru å landinu, svo og ollum o&rum, ac) ac)sto()a

nefnda Gommissarios an dvalar og utan minnslu hind- '

ranar, meb allri }}eiiTi undirrétli'ng og upplysing sem

[)eir wib l)urfa, og af Jjeiin oska til ah fullkonma })essa

Gommission sem byrjar; og ])a^) sem einn e?)ur anaar

af kærleika til fo&urlandsins getur ra&lagt å J)ann halt,

- og til nefnds augami&s
, ])å gefur hann. sig somulei&is

til kynna fyrir l}essari GommissioDj sem um nokkra hrih

sta&næmist i landinu, og hib sama nåkvæmlegar yfirvegar.

— Jafuframt l)essu hofum Ver fyrst um sinn, hæti til

hagkvæmnis, samt gagns og varatektar Vorra j^arverandi

undirsåta , svo og til ])vi betri framkvæmdar Vorrar

])j6nustu, ei alleina hoh'ih Vorum stiftbefahiingsmannij

Oss elskulegum Lauritz Thodal, er nå å sama hått reisir

til landsins, ab dvelja J^ar nokkur år, he]dar og einnig

deilt })essu vibåttusama landi til tveggja amtmanna, svo

ab stiftbefalningsmaburinn |)j6nar åsamt sem amtmabur

]}vi amii, sem honura er til skipt i su&ur og vestur

fj6rfeiingunum
,
og Vor niiverandi amtmabur, Oss elsku-

legur Olafur Stephansen, ekki nema norbur og auslur

f)6rbLingunum, sem j)vi amti honum er mi afskipt, hvar

eplir Vorir undirsatar, i ollum J}eim erindagjtirbum sem

amtmanns- embættunum vib vi'kja, skulu halda ser til

hvers vibkomandi nefndra amtmanna, en ab {jvi leyti sem

stiftbefalnings embættib åhrærir til hans yfir allt å ollu

landinu. — Framar bjobum Ver hérmeb (5llum vibkomend-

um, sem l^essi forordning verbur tilsend undir Voru

Kammer- innsigli, ab [jeir slrax å tilheyrilegum stobum,

og i sama måta å cillum prcdikunarstolum, låti hana

lesa og auglysa, til allra og sérhvers eptirrétl/ngar.

Gefib å Voru Sloti Christiansborg i Vorum koni'mglega

. Residentz-stab K£lupmannah5fn, })ann 15. Maji Anno 1770.

Undir Vorri koniinglegri hdnd og innsigh.



For. ang. Landcummissionen, m. y. 657

FoRORDmNG angaaende den paa Island anordnede

.Gommission, med videre.

Vi Christian den Syvende &c, G. A V. At lige-

som Vi af hdi- kongelig Naade og landsfaderlig Omhue

for Vore paa Vort Land Island boende kjære og troe

Undersaatter, uaQadelig er beleenki paa deres Velfert

i alle muelige Maader at befordre: Saa have Vi og udi

saadan Henseende for godt befundet, at befale Os

elskehg Andreas Holt, Vores Ober-Land-Gommissarius,

Torkild Fjeldsted, Vores Laugmand paa Færderne, og

Thomas Windekilde, som forordnede Gommissarier, sig

der til Landet nu at begive, og, efter foregaaende noie

Undersdgning, at foreslaae: hvad som eragtes tjenlig

til samme Lands og dets Indbyggeres almindelige Bedste

og Opkomst. Thi byde og befale Vi til den Ende her-

med allern. saavel Vore samtlige der paa Landet væ-

rende Betjente, som all^ Andre, at gaae bemeldte

Gommissarier med al den Efterretning og Oplysning,

som de til denne Commission behdria at fuidfdre be-

hdve og af dennem forlange, ufortovet og uden mindste

Ophold til Haande; og hvad Ea eller Anden af Kjær-

lighed til Fædernelandet i saa Maade og udi anfdrte

Oiemærke haver at bringe udi Forslag, dermed melder
han sig ligeledes hos denne paa nogen Tid i Landet

forblivende Gommission, som tager samme udi behdrig

Betragtning. — Imidlertid have Vi for det fdrste baade
til Vore der værende Undersaatters Bekvemmelighed,
samt Gavn og Sikkerhed, saa og til Vores Tjenestes
tlesto bedre Befordring, ei alene befalet Vores Sliftbefa-

Inigsmand, Os elskelig Lauritz Thodal, som nu ligeledes
reiser til Landet, sig der udi nogle Aar at opholde, men
end og inddeelt dette vidtldftige Land under 2 Amt-
n^send, saa at Stiftbefalingsmanden tillige, som Amt-
^and, betjener det ham udi de sondre og vestre Fjer-

d»nger tildeeKe Amt, og Vores nu værende Amtmand,
Os elskelig Ole Stephensen, ikkun de nordre og dstre
Fjerdinger, som det Amt ham nii er tildeelt; hvorefter

1770.

15. Mai.
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1770. Vore Undersaatler udi alle de Forretninger, som Åmt-

TT^'Tr^ mands -Embederne vedkommer, sig lil hver vedkom-

mende bemeldte Amtmand, men saavidt Stiftbefalings-

mands-Embedel angaaer, overall paa det hele Land, til

hannem haver at henholde. — Icivrigl befale Vi hermed

alle Vedkommende, som denne Forordning under Vort

Kammer-Seigl tilskikket vorder, al de den slraxen paa

behorige Steder og ligeledes af alle Prædikestole, til

Alles og Enhvers Efterretning, lade læse og forkynde.

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelig

Residencestad Kjobenhavn den 15. Maji Anno 1770.

15. Mai. Instruction for Justhsraad L. A. Thodal, som

Stiftbefaling;smand over Island og Færoerne, samt

Amtmand for sonden og vesten paa Island. Chri-

stiansborg 15. Mai 1770. — Renlek. Norske In-

structions Prot. 3, S. 253—265.

' Instruction, hvorefter Vi Christian den Svvend^

p.p. allern. ville, at Os elskelig Laurits Thodal sig, som

Sliftbefalingsmand over Island og Færberne, og Amt-

mand for Sonden og Vesten udi -Island, sig indtil videre

allerund. haver at rette og forholde:

1) Skal han, efter Vores allern. Resol. af 23. Januarii

indeværende Aar, ved f5rste Leilighed begive sig til

Island
i

og der for det Fcirste udi 5 a 6 Aar forblive,

saa og derefter, saa ofte det af Os befales, gjore sa^-

dan Heise lil dette Land paa ham da foreskrivende Tidi

og imidlertid cohslituerer han her, dog med Vores

Rentekammers Forevidende og Samtykke, en Fuldniøeg"

tig, som paa hans eget Ansvar iagttager hans ViceSj

saavidt Færøerne angaaer. — 2) Haver han overalt,

saavel udi Island som Færøerne, nbie al iagttage Vores

kongelige Hoiheder ... [o. s. v. som Gyldencrones

Instruction 2. Juli 1728 § 1] . . . forelober, skal han det

allerund. skriftligen tilkjendegive, og Vores allern. R^'

. solution derom forvenle. Han skal og alle Tider Iroligen



InSTHrCTIOH FOR Stiftbefalingsmanden. 659

og grundig overveie, ja sig yderst lade være angelegen, 1770.

Alt hvis disse Vore Lande kan komme til Gavn og Bedste, 15. Mai.

saml Vore Intrader til Forbedring, og derom i hehovende

Tilfælde med Vores Gancellie og Kammer-Collegio cor-

respondere, saa at Intet efterlades, hvorved bemeldte

Landes Opkomst og Velstand, samt Vores Tjeneste og

Fordeel kan forbedres, og derimod al Underslæb, Egen-

nytlighed og Utroskab kunde forekommes og afskaffes.

— 3) Udi Færoerne constituerer han paa sine Vegne

og paa sit eget Ansvar, dog ligeledes med Vores Rente-

kammers Godlbefindende, en der i Landet boesat, for-

standig og vederhæftig Mand, til hvis Troskab og Rede-

lighed han sig kan forlade, som udi hans Fraværelse

hans Embede der kunde forrellc, og med hannem eller

med den paa hans Vegne her i Staden efter foregaaende

1'*' Post constituerende Fuldmægtig, saa tidt Leilighed

gives, kan correspondere, hvorved han om Landenes

Tilstand, Beskaffenhed og indfaldende Forandringer kan

vorde underrettet; og naar han i sin Tid begiver sig

fra Island (hvilket dog ikke uden Vores foregaaende

Tilladelse maa skee) constituerer han og der paa Lan-

det, med Vores Rentekammers Forevidende og Godt-

befindende, saadan Person, som udi hans Fraværelse

I

det ham betroede Embede baade som Stiftamtmand og

Amtmand behorig og paa hans Ansvar kan besdrge. —
4) Om Vores Intrader* . . . hvilke Altester ei maa

være tvivlraadig, eller med Reservation indrettede, at

dets Rigtighed paa Vedkommendes eget Ansvar skulle

komme, men ligesom han Sagerne enten rigtige eller

"["»Stige befinder, skal det paa Regnskabet eller Be-

{
viserne nbiagtig af hannem attesteres, til fornoden Ef-

terretning for Vores Rentekammer ved Regnskabernes
Revision

. . . hidskikkes. Og tjener hannem iovrigt

herved til Efterretning, at omendskjondt Amtmand Ole

) flet Udeladte i denne § er ordret som i Instruction for

Amtmand Lafrentz 22. Marts 1734 § 2.

42*
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<770. Stephensen herom [forud [pna lige Maade er instrueret,

15. Mai. saa bliver dog, saalænge han som Stiftbefalingsmand

og Amtmand for Sonden og Vesten sig i Landet op-

holder, denne Post ikke af bemeldte Amtmand, men af

hannem alene at besdrge, saa at Regnskabet for 1770

bliver det fUrste som af ham til Altestation antages.

Og hvorledes i sin Tid, naar ham tillades at reise fra

Landet, hermed udi hans Fraværelse var at forholde,

derom kan han, paa gjorende Forslag, nærmere Reso-

lution forvente. — 5) Dernæst bor ban ... [o. s, v.

see Råbens Instruction 27. April 4720, § 3] . . . Uige-

maade skal han noie eftersee, at ei alene Amtmanden

for Norden og Osten paa Island (som efter Vores Re-

solution af Dags Dato bliver ham subordineret udi alle

' Forretninger, der ere betydelige eller angaae Landets

almindelige Forfatninger, med videre, saaledes som

samme Resolution nærmere bestemmer), men endog an-

dre Vore Reljente, med samllig Indbyggere paa fornævnte

Vore Lande, sig efter anforle Forordninger, Instructioner

og Befalinger, udi alle deres Ord, Punkter og Clausuler,

tilborligen retter og forholder. Skulde og nogen Betjent

til sit Embeds Efterkommeise hans Assistence forlange,

da haver han dertil straxen den forncidne Anstalt at

fOie; ligeledes haver han noiagtig at efterkomme Alt,

hvis hannem enten fra Vores Rentekammer eller andre

Vore GoUegier, Vores Tjeneste og Interesse angaaende,

vorder tilskreven, igesom han og, udi de Tilfælde, hvor

hans Formænd et eller andet er befalet, som ei af

dennem er bragt til Endskab og Rigtighed, paaagter og

besdrger, at samme uden Ophold vorder efterlevet og

fuldbyrdeL — 6) Angaaende Justitien ... [o. s. v. som

Gyldencrones Instruclion 2. Juh 1728 § 4] . . . Rettens

eller anden Betjent skulde befindes ... da haver han

hannem paa lovlig Maade at lade tiltale, og imidlertid

fra Bestillingen efter Sagens Beskaffenhed at suspen-

dere; dog at strax derpaa indberettes hvad saaledes

passeret er, enten til Vores danske Cancellie eller Rente-
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kammer, hvor Sagon henhci rer, til Vores derpaa fcilgende 1770.

allern. Resolution. — 7) Naar nogen verdslig Bestilling 15. Mai.

. . . [o. s. V. som Råbens Instr. § 5] . . . afvarter. —
8) Og som ingen paa Jj^Iand maa være Sysselmand,

uden han dertil af Os allern. er beskikket, og derpaa

med Vores Bestalling er forsyfnet, saa haver Stiftamt-

manden ligeledes derover behftrigen at holde. — 9) [som

Råbens og Gyldencrones Instr. §7]. — 10) [som Råbens

og Gyldencrones Instr. § 8]. — 11) Med Vore Kirker ..

.

[o. s. V. som Råbens og Gyldencrones Instr. § 9], —
12) Hospitals- og Faitige-Huses Forstandere ... [o. s. v.som

bemeldte Instructioner § 10]. — 13) Han skal og tilsee . .

.

[o. s.v. som fornævnte Instructioner § 11] ... af Vedkom-

mende betales, og derefter saa rettelig og billig distribueret

vorder, at ikke Nogen bliver fornærmet eller forurettet.

— 14) Naar Nogen hannem med Vores Hciieste - Rettes

Domme ... [o. s. v. som fornævnte Instructioner § 14] . . .

-Vores Hoieste- Rettes Domme uden videre Proces kan

vorde efterlevel, og Justitien uden Ophold befordret.

—

15) Skal han have flittig Gorrespondence paa alle Havne

- i begge Landene, samt nole informere sig, om og hvor-

ledes med Handelen tilgaaer, og ingenlunde tillade, at'

Nogen imod den forordnede Taxt sin Vare forhandler,

eller falsk Maal og Vægt bruger, men at Vedkommende
sig dtermed efter udgangne Forordninger og meddeelt

Octroy i alle Maader lovligen forholder. Dersom og

beviislig Klagemaal hannem i saa Maader forekommer,

haver han at see den, hvis Brcist herudi befindes, 'efter

Loven og Forordningerne tilborligen afstraffet, og Sagens

Beskaffenhed uforlcivet i Vores Cancellie eller Rente-

kammer af tilkjendegive, dog bliver Lands Lov og Ret

Enhver, som sig derhen skyder, i alle Maader forbe-

holden. Isærdeleshed haver han paa hvert Aars Al-

eller Landsth'ing nciie at forhore, hvorledes med Han-

delen omgaaes, samt om Landet med de fornødne Vare

tilborligen vorder forsyfnet, eller ikke, hvorom han sin

udforlige Relation til Vores Rentekammer aarligen ind-
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1770, sender. — 16) Ligeledes haver han iY6\e at paa-

15. Mai. see, at de Vare, som ei udi den islandske Taxi og

Forordning af 10. Aprih's 1702 til nogen vis Priis ere

ansatte, ikke af Hande]sbe(jenterne, Indbyggerne til

Tyngsel, for hoit vorder taxerede, men at dermed efter

Billighed omgaaes, ifolge af Octroyens og bemeldte

Forordnings videre Indhold; og saafremt anderledes

skulde fornemmes, det da for Vores Rentekammer at

' andrage til videre Foranstaltning derudinden, — 17)^ Han
' skal og noie lade paaagte, at ingen Fremmede, som den

islandske og færoeske Handel ikke er tilladt, driver

nogen Handel med Vore der boende Undersaatter, men,

om det er mueligt, skal han saadanne forbudne Hand-

lere lade anholde og forfolge, paa det Interessenterne

udi den islandske Handel, og Vores Interesse ved den

- paa Regning drivende færoeske Handel, ei skal vorde

fornærmet, men blive ubeskaaren. — 18) Han skal og

tilsee, at Skandserne udi Færderne vorder holdne i

god og forsvarlig Stand, samt lade sig informere, om

tilstrækkelig Krud, Lod og andre til Defension fornodne

Ting udi Forraad haves . . , [o. s. v. som Råbens Instr.

§ 15] ... og endehg om Gonstablerne og Guarnisonen

af Landfogden til Ret og Billighed forhjelpes. samt at

. ^ , dénnem deres Lcinninger rigtig betales. — 19) Alle Sup-

pliquer om verdslige ,Sager, som Undersaatterne . . .

[Råbens Instr. § 16] , ... hvorefter han dets Beskaffen-

hed examinerer og samme siden med sin derpaa teg-

nede Erklæring til Vores Gancellie eller Rentekammer

til derpaa forventende Resolutirn indsender; ligeledes

giver han sin Erklæring over hvis hannem fra Vore

Collegier tilstilles, og det saa udfiirlig og tydelig, at ei

skulde behoves derom nærmere Efterretning fra hannem

at indhente; og hvad angaaer de Geistliges Suppliquer,

da skal han derom med Biskopperne conferere, og

samme med deres og sin paategnede Erklæring ind-

jevnf. Råbens Instruction 27. April 1720, § 14.
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sende. — 20)* Og sora saavel Biskopperne som Laug- 1770.

mændene paa Island forlængst allern. ere befalede, hvad 15. \lai.

den anden Bog udi norske Lov angaaer, den islandske

Lov derefter, saavidt mueligt er, at indrette, paa det

Uorden og Klagemaal kunde forekommes; saa skal han

og flilteligen tilsee, at samme tilborlig vorder fuldbyr-

det, og saa snart skee kan et Project dertil indsende,

hvoraf dog forst en Copie udi Landet maa forblive,

paa det et nyt Exemplar igjen kunde bekommes, ifald

det ydskikkede skulde forulykkes. — 21) Have Vi allern.

forundt ham til Beboelse Vores Gaard Bessestæd, imod

at han, ifolge af Vores allern. Resolution af 25. Februarii

1766, selv og paa egen Bekostning, uden mindste Ud-

gift for Vores Cassa, holder den udi forsvarlig Stand,

saafremt han agter samme at beholde, hvilken Gaard,

saavel som Kirken, han med (ilborlig Syfn annammer,

saa og lovligen lader taxere og beskrive dets Tilstand

og Beskaffenhed, samt hvis derpaa er repareret, og der-

efter en vidimeret Gjenpart af samme Forretning til

Vores Rentekammer indsender. — 22) Erkyndiger han

sig med al Flid, om nogen Metal eller Mineraller paa

disse Vore Lande Island og Færoerne kunde være at

finde, og derom tiL Vores Rentekammer indsender sin

udførlige Relation, med hosfciiet Forslag, hvorledes samme
Os og Landene til Nytte kunde geraade. Iligemaade

skal han og indberette, ... [o. s. v. .som Råbens Inatr.

§ 18]. . . tjenligt eragtes, og i Særdeleshed ved hvilke

Midier Fiskeriet og Handelen kunde tiltage og forbedres,

med videre, som dertil henhorer. Hvorefter og ellers

1 det ovrige efter Loven, udgangne Forordninger og

Anordninger fra Vores Gancellie og Kammer- Collegio

han og andre Vedkommende sig allerund. haver at rette

udi alle de Poster og Tilfælde, som ei særdeles udi denne

Instruction ere forklarede. Givet paa Vort Slot Ghristians-

jevnf. Råbens Instr. §17.
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<770. borg udi Vores kongelige Residence- Stad Kjbbenbavn

den ib. Maji 1770.

15. Mai. Reskript til Amtmand O. Stephensen, ang.

Landets Deling i to Amter. Christiansborg 15. Mai

1770. — Rentek. Norske Exped. Prot. 10, S. 383-385.

Christian den Syvende &c. V. N. T. Hvorledes Vi

have for godt befundet at inddele Vort Land Island

under 2 Amter, saa at Vores der beskikkede Stiftbe-

falingsmand, Os elskel. Lauritz Tliodal, som tilligemed

Amtmand for Sonden og Vesten, betjener dette ham

tildeelte Amt, og du ikkun de nordre og ostre Fjerdin-

ger af Landet, som dig er tildeelt, erfarer du, med

mere, af Vores under Dags Dato udgivne og der paa

Landet bekjendtgj(3rende Forordning, og ifolge deraf

' er endvidere hermed Vores allern. Villie og Befaling:

1) Haver du, ved bemeldte Stiftbefalingsmand Tho-

dals Ankomst til Landet, til hannem udi behbrig Stand

at overlevere den Os. udi Guldbringe Syssel tilhcirende

og dig hidindtil til Beboelse forundte Gaard, Bessestæd

Kongsgaard kaldet, som den for ham bestemte Bopæl;

hvorimod Vi lade for dig udi Landets nordre eller ostre

Fjerding, som det dig nu betroede Amt, indrette en

bekvem Bolig; og indtil denne Indretning, efter derom

fra" den paa Landet anordnede Commission forventende

Efterretning og Forslag, kan færdig blive og di^ vorder

anviist, tillades dig hermed at tage Bopæl paa hvad

Sted i Landet, endog udenfor bem** dig betroede Amt,

som du selv for godt og tjenlig befinder; ligesom Vi

og imidlertid ville lade dig godlgjore billig Husleie efter

derom gjorende Ans5gning og Forslag, som til bemeldte

Vores Stiftbefalingsmand overleveres og af ham, med

sin Betænkning, til Vores Rentekammer indsendes.

—

2] Udi alle de Forretninger, som ere betydelige eller

angaae Landets almindelige Forfatninger, skal du være

Stiftamtmanden subordineret, saa at du Intet der-
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udi, uden hans foregaaende Samtykke eller Foranstalt- 1770.

ning, foretager; ligesom du og udi alle andre '^'*f*'*^®7^""J^~"^^

udi hvilke Stiftbefalingsmanden din Erklæring eller Be-

tænkning forlanger, hannem samme meddeler, samt retter

dig efter de af ham derudi fSiende Anstalter.— 3) Efter

2. Post af den dig under 28. Martii 1769 givne Instru-

etion attesterer du Landfogdens til samme 1769 Aars

Udgang aflæggende Regnskaber med tilhorende Docu-

menter, men fra indeværende 1770 Aars Begyndelse og

fremdeles bliver det dig uvedkommende, saasom samme

er Stiflbefalingsmanden alene overdraget; dog gaaer du

hannem, saavidt det dig betroede Amt vedkommer,

derudi til Haande med al den Efterretning og Oplys-

ning, han behover og forlanger. — Og 4) Icivrigt for-

holder du dig udi bemeldte dig lildeelte Amt efter an-

forle forrige Instruction, indtil Vi for godt befinde, efter

nærværende Forfatning, dig derom anderledes og nær-

mere at instruere, og hvorom du kan vente at saavel

Stiftbefalingsmanden, som de paa Landet forordnede

Commissarier, forud med dig correspondere. Dermed

skeer Vor Villie. Befalendes dig Gud. Skrevet paa

Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige Residence-

Stad Kjobenhavn den 15. Maji 1770.-

Instruction for den islandske Landcommission. 22. Mai.

Christiansborg 22. Mai 1770\ — Rentek. Norske

Instruct. Prot. 3, S. '266—282. Approberet vedkgl. Resol. 29. Mai

1770. Ved Rentekammerets Skrivelse^ til Commissarierne 23.

Mai 1770 sendes denne Instruction, med Befaling at publicere

samme paa forst holdende Altlung (Rentek. Isl. og Færo.
Copieb. Litr. P, Nr. 796). — D^nne Publication er dog ikke

bemærket i Althingsbogen , iuen derimod er en stor Deel af

Instructionens Indhold optaget i Amtmand O. Stephensens Be-

*^jendtf;jore!se til Sysselmændene om Husholdningsvæsenets For-
bedring, dat. 24. iuli 1770 (Althingsb. 1770 Nr. 27). - Et

') kgl. Resol. 21. Marts 1774.
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1770. Udtogaf Instructionen er og optnget i .T. Erichsens «ForberedeIse»

22. Mai. til Qlavii Reise, S. viii—xiv.
"""^T"^"*^

iNsxnuCTiON, hvorefter Vi Christian den Syvende p. p.

allern. ville, at Os elskelig Andreas Holt, Vores Ober-

Landcommissarius og Vice - Raadmand udi Christiania,

Thorkild Fjeldsted, Vores Laugmand paa Færoerne, og

Thomas Windekilde, som forordnede Commissarier paa

Vort Land Island, saavel til at undersoge samme Lands

og dets Indbyggeres Tilstand, som at foreslaae hvad

der kan tjene til Landets og disse Vore Undersaatters

Bedste og Opkomst, sig udi denne Commission aller-

underd. have at rette og forholde.

1) Som Landets Velfert og Opkomst meget derpaa

ankommer, at samme er forsyfnet med saa tilstrækkeligt

el Ånlal Indbyggere, der kunde benytte sig af alle

baade udi Landet og det paastodende Hav sig tilbydende

Fordele, men Folketallet skal dog fra delle Seculi Be-

gyndelse og hidindtil sig meget, og fast til den halve

Deel, der have formindsket: saa haver I ei alene at

undersoge, om saadan Formindskelse overalt i Landet,

eller ikkun udi visse og hvilke Sysseler i Særdeleshed

eller fornemmeligen sig haver tildraget, og hvad Aar-

sager, være sig physiske, politiske eller moralske, der-

.

til haver været, men endog at foreslaae de Midler (for-

uden de sædvanlige Næringsveie, hvorom herefter videre

meldes), hvilke I eragle bekvemme og tjenlige til Folke-

formerelsen, som pr. Exempel: a) ved store Jorders

eller Gaarders Deling; b) Husmænds Nedsættelse paa

Gaardenes Grund, af hvilke Gaard- eller Jordbrugerne,

om ikke overalt saa dog paa sine Steder, sig kunde

betjene, og derved spare en Deel af de nu holdende

mange Tjenestefolk, hvis kostbare Lcin samt Underhold-

ning skal falde disse Gaardbrugere til stor Besværing;

c) ode Pladsers Bebyggelse og Besætning, hvor samme

befindes af saadan Beskaffenhed, at samme kan under-

holde sine Beboere, og er derunder al forstaae, ei alene

enkelte Gaarde eller Husmændspladser, men endog tillige
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og fornemmeligen adskillige hele Bygdelaug og Stræknin- 1770.

ger, som erfares athaveværetbeboede i forrige Tider men 22. Mai,

ere nu forladte og 6de, f. Ex. Langevandsdal, Geitland,

det Inderste af Alplefjorden i Sneefjeldsnæs Syssel, saa

og især Reykefjord paa Strandene, m'ed adskillige flere

nu forladte Steder paa de Kanter, og endelig Hrafnkels-

dal, Modredal og andre nu ligeledes forladte Egne til

Fjelds; d) Opmuntring og Lettelse for unge Folk, som
- ville begive sig udi Ægteskab og paa saadanne forhen

ubebygte Steder vilde nedsætte, med videre som til

anfcirte Hensigt henhorer. Og have Vi, til nogen Let-

telse udi foranforte Undersdgning, ved Vores Rente-

kammer ladet tilskrive Biskopperne udi Skalholts og

Holum Stifter
,

at de, saasnart mueligt er, tilstille eder

verih'cerede Copier af de udi sidstafvigte Åar befalede

Tabeiler over Folketallet i Landet, saaledes som samme

den 15. Augusti samme Aar befandtes at være. —
2) feaa nyttig som Folkeformerelsen i sig selv er, saa

fornoden bliver det og udi paakommende Tilfælde, hvor

En og Anden lager
.
Skade paa Lemmer og Helbred, og

frugtsommelige Qvinder geraade udi besværlig eller farlig

Barnefødsel, at de ere forsyfnede med saadanne Hjelpe-

midler, hvoraf de sig til deres Helbreds og Livs Gon-

servation kunde benytte. Til den Ende er vel, foruden

den dec beskikkede Landphysicus, gjort Begyndelse

Kied Antagelsen af nogle faa saa kaldede Fjerdings-

Chirurgi og en Jordemoder, hvilken sidste skulde under-

vise Andre udi sin Videnskab; men, hvad Fremgang
det dermed haver haft, og hvorledes saadan Indretning

' var at udbrede i Landet paa den Maade, at Indbyggerne

P^a alle Steder og saa belimeligen som Fornodenheden

udfordrer, kunde deraf hciste Frugt og Nytte, haver I

at undersøge, samt efter Befindende at foreslaae: hvad
Antal duelige saavel Chirurgi som Jordemødre i Landet
nødvendig udfordres, paa hvilket Sted hver sig skulde

nedsætte, og hvorledes samme, med mindst Byrde for

Landet og Vores Cassa, var at lonne. — 3) Da Fiske-
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1770. riels Formerelse og Fiskevirkningens Forbedring der i

22. Mai. Landet er ei alene til Indbyggernes Velfærts Befordringj

j^en endog for det almindelige Bedste, meget hciit an-

gelegen, saa haver I at undersoge og foreslaae: a) hvor-

ledes den nu der foreloben Uorden, med at bruge flere

Folk paa en Fiskerbaad end dertil efter dens Stcirrelse

og til Nytte ved Fiskeriet behcives, kan være atafhjelpe;

b) paa hvad Maade derimod Indbyggerne paa de Ste-

dei", hvor Fiykerie falder, kunde lilholdes at bygge og

vedligeholde et saadant Antal Baade, at derpaa ingen

Mangel skulde haves i Værliden, naar Oplandsfolket

og de fra Norderlandet komme til S5kysterne for at

betjene sig af Fiskeriet, da saadan Mangel saa meget

mindre der burde finde Sted, som det til Landets Be-

seigling octroyerede Compagnie lader betale Præmier

for detslige Baades Bygning; c) paa hvilke Haufne det

eragtes tjenligst og fornoden at tilberede eller virke

Fisken pea Terraneufs Maade; d) hvorledes man, i Man-

gel af fornoden Mandskab til Fiskeriet ved Fiskestederne,

kunde erholde samme paa bekvemmeste Maade fra Op-

landet eller andre Distrikter i Landet; e] som ved

Fiskefangsten med Torskegarn kan baade spares Folk og

erholdes desto flere Fisk, hvor og paa hvilke Steder da

eragtes, at saadanne Torskegarns Brug med Nytte og

Fordeel var fornemmeligen at indfore; f) da under

Landet til visse Tider skal falde Mængde af Sild, og

paa sine Steder meget godeFiyndre, men Indbyggerne

dog ikke fcire sig saadant Fiskerie til den Nytte og

Fordeel det kunde blive, hvorledes samme da herefter

*• mere var at soge, samt til Nytte baade i Landets Oeco-

nomie og for Handelen kunde bruges og anvendes;

g) imellem Orebakks og Thorlaks Haufne, samt i Borge-

fjorden, skal befindes store Elve, strækkende sig meget

langt op i Landet, hvor god og feed Lax falder, hvilken

til Fordeel for saavel Oeconomien som Handelen let

var at fange, naar Elvene med behorige Stængsler, som

nu mangler, bleve forsyfnede; hvorfor tillige maa tages
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under noie Betragtning, hvorledes dette Fiskerie herefter 1770.

var at soge, og kunde komme til anforle Brug og Nytte; 22. Mai.

h) hvor andre fiskerige Elve og ferske Vande der i

Landet befindes, raaa samme ligeledes beskrives hver

af sin Beskaff'enhed, samt derhos bringes i Forslag, paa

hvad Maade det der faldende Fiskerie kan, til Gavn og

Bedste for Indvaanerne og Handelen, fores i behorig

Brug. Og da iiivrigt kan ventes, at nogle Buyser vil

i Tiden udi Island overvintre, saa maa forud ved nær-

værende Leilighed overveies, om ikke, paa den dertil

bekvemmeste Aarets Tid, een af disse Fartoier kunde

sendes derfra til Kysten af den cistre Side paa Grbn-^

land, for at erholde nogen Underretning om dette Land,

samt dets Beskaff'enhed, hvorover I ligeledes eders Be-

tænkning meddeler. — 4) Det er forlængst bragt i

Forslag, som fordeelagtig baade for Landets Indbyggere

og Vores Interesse, ligesom det og af Landfoged Skule

Magnussen ved hosfOiet Plan og Demonstration Litr. A
igjentages: at indfdre en fri Handel i Landet paa den

derhos beskrevne Maade. Saalænge nu den det al-

mindelige Handels-Compagnie forundte Octroy paa nær-

.

værende Handel til 1784 Aars Udgang staaer ved Magt,

lader sig vel ingen saadan Indretning der foretage, og

Gfter et af Landfogden siden indgivne Promemoria, Litr,

B, haves ei heller tilstrækkelig Kundskab om og hvor

bekvemme Vinter-Haufne der findes, af hvilke man sig

under en fri Handel skulde kunne betjene. Imidlertid

ville Vi dog, at Gommissionen nciie skal undersøge og

overveie: a) hvad enten saadan fri Handel holdes for

iiyttig eller ikke, i Henseende til ei alene Landet og

Vores deraf dependerende Interesse i Særdeleshed, men
endog det almindelige Bedste, efter den Indflydelse

samme Handel haver paa andre Vone Stater; b) hvor-
ledes den, enten efter dette Forslag eller paa anden
Maade, i sin Tid kunde være at anlægge eller indrette,

og om endog forud, imedens Octroyen vedvarer, dog
Uden dens Forkrænkelse, kunde banes Vei til denne
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1770. Indretning, samt paa hvilken Maade; og c) hvad dertil

22. Mai. udfordres; især haver Gommissionen sig paa det noieste

at forespcirge, ja eodog saavidt mueligt er at lade under-

scige i alle Landels Fjerdinger, hvor der maatte befin- !

des brugelige Haufne for store Farldier, ei alene til

Vinterleie, men endog til derudi at indlcibe og ligge

paa nogen Tid udi paakommende Storm og Uveir, eller

i andre fornodne Tilfælde, samt hvor langt saadanne
^ Haufne hgge fra hinanden, og hvilke af dem især kunde

agtes mest bekvemme til at befordre den udi efterfdl-

gende 12*' Post videre ommeldende Transport til SSes

fra Sted til andet, saasom f. Ex. paa Scinderlandet: Hval

fjordsore paa Nordsiden af Kjalarnæs og Leynevaag, en

Miils Vei fra Holmens Haufn; paa Vesterlandet Hvid-

aaens Udlcib i Borgefjorden
^

Strømfjord, BjarnarhSfn

eller Kombervaag ved Stickesholm, Hraunhavnsos ved

Budenstads Haufn, Eyvindsaae i Strande Syssel, foruden

adskillige andre, som Talknefjord, 'Palrixfjord noget

indenfor den nu brugelige Haufn, og Flatoe; paa Nord-

landet: Raufarhcifn paa Sletten; paa Osteriandet: ei

alene de egentlige Oslfjorde, men især udi Skaftefjelds '

Syssel, fornemmeligen ved Dyrhole med flere, som over-
j

alt i Landet maatte findes, hvorefter I over hver af

disse Punkter især eders Betænkning meddeler. —
5) Efter den Anledning bemeldte Forslag giver til at

f(5re uformalet Korn til Landet, kommer og under eders

Betragtning, om saadanne smaa Meel og Gryn-Qværner,

som Bonderne i Norge bruge, i sin Tid der kunde ind-

rettes. — 6) Som formenes, at de fornemste Aarsager,

hvorfore de i Landet til Kornavlingens Indforsel hidind-

til gjorde Fopsog ere blevne frugtesl5se, skal have været

deels Mangel af Jordartens Valg og dens samt Sædens

vedbbrlige Behandling, og deels Mangel af Kyndighed

i at benytte og især at torre det avlede Korn; ligesom

og erfares, at Landets eget vilde ^Korns Forplantelse

og Dyrkelse endnu ikke er tilstrækkelig provet: saa

have I paa det ndieste at underscige begge Dele, og



Instruction foh Landcothmissionen. 671

efter befindende Beskaffenhed at foreslaae de Maader 1770.

og Midler, som kunde agtes bedst bekvemnie til at 22. Mai.

sætte denne Deel af Jorddyrkningen med mindste Be-

kostning og Besværlighed i Drift til forventende Fordeel

for Landets Indbyggere, og da det ligeledes kan for-

modes, at det gangbare Jordbrug lader sig i andre .

Maader meget forbedre, saasom: a) ved Engenes Ind-

hegning og deres Rbdning fra Tuer og andet, som hin-

drer GræsvæKten og forvolder ai samme ei med be-

kvemme Redskaber kan hosles; b) ved Jordens Gultur,

ved GjSdning, Vanding, med videre; c) de der be-

gyndte Kaal- og Urtehaugers videre og almindelige Ud-

bredelse, samt de af Landets egne vilde Urters Dyrkelse,

som maatte findes tjenlige til Spiisning, Farverie eller

anden Nytte i Husholdningen; d) ved Potatoes eller

jordæbles og Roers Aufling; e) Tobaksplantning; f) ved
'

Skovplantning af Fyr, Gran, Lerke elier andre saadanne

Træer, som der kunde voxe og komme til Nytte, og

da forst i Særdeleshed de, hvortil man kan faae Planter

i Landet selv, f. Ex. Birk, nogle Arter af Piil og Aske-

træ, som paa sine Steder befindes, og g) Sæterdrifters

Anlæg eller Fornyelse, hvor det lod sig gjore, med
videre; og hvad i saa Maade efter noieste UndersOg-

ning tjenligt og gjcirligt befindes, haver I at foreslaae,

tillige med de Midler, ^som eragtes bekvemme til samme
at iværksætte og med mueligste Sikkerhed at udfcire.—
7) Hvad til Qvægauflingens Formerelse og Forbedring

henhører tager 1 ligeledes under noieste Betragtning,

og iblandt andet: hvorvidt det kunde være gjbrligt eller

fordeelagtigt al holde og opelske en stbrre Mængde .

Hornqvæg end nu pleier at skee, saavel som og, hvor-

ledes den paa mange Steder i Landet allerede udi

nogle Aar vedvarende Faaresyge kunde være at hæmme,

eller dens videre Udbredelse at forebygge, og bringer

derefter udi Forslag hvad udi hver af anfbrte Henseende

eragtes nyttig og fornoden. — 8) Haver 1 fra Landfog-

•den at indhente en fuldstændig Jordebog over det Os
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1770. overalt der paa Landet forbeholdne Jordegods, være

22. Mai. sig saavel Klostere som Ombuds og andre Jorder, med

hostegnet Forklaring: hvad hver især nu indbringer

eller kan indbringe Vores Cassa, baade udi Fæste og

aarlig Afgift; og som Landgodsets Forbedring og Op-

komst kan ventes mere hos Eiere énÉ af Fæstere, saa

undersoger I, om eller hvorvidt det kunde være tjenlig,

ei alene for Vores Interesse, men endog til almindelig

Bedste, at forhandle dette Gods, og derefter bringer

udi Forslag: a) hvorledes del til Forhandling var at

inddelOy tagende derhos i Betragtning saavel hvad om

store Jorders eller Gaarders Deling ved denne Instru-

etions 1. Post § a allerede er anmærket, som hvad

videre kunde bestemmes for at gjcire det forBonderne

mueligt selv at kjbbe de af dem beboende Steder og

brugende Jorder; b) de Conditioner, hvormed Godset

til Forhandling var at opbyde, hvorhos I retter eders

Oiemærke især derhen, at de Reveniier, Vores Cassa

nu deraf haver, kunde fremdeles blive samme forbe-

holden; og c) paa hvilket Sted eller Steder I eragte at

Auctionen derover bedst og bekvemmeligst var at holde,

med videre som dertil henhilrer. — 9) Ligesom Vi

allerede til Landets almindelige Bedste allern. have be-

falet, at nuværende Stiftbefalingsmand Thodal skal for

det Fbrste udi nogle Aar sig der i Landet opholde, saa

finde Vi og baade til Vores Tjenestes Befordring, saa

og til Vore der værende Undersaatters Lettelse samt

Gavn og Sikkerhed tjenlig og fornciden, at dette vidt-

loftige Land inddeles und(^r 2 Amter, nemlig de sOndre

og vestre Fjerdinger under eet, og de nordre og cistre

under det andet Amt, paa den Maade, at Stiftbefalings-

manden tilligemed betjener det forste og Amtmanden

det andet Amt, dog at den sidste bliver Stiftamtmanden

subordineret udi alle Forretninger, som ere betydelige

eller angaae Landets almindelige Forfatninger, saa at

Amtmanden Intet derudi uden hans foregaaende Sam-

tykke eller Foranstaltning foretager; ligesom han og udi
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alle andre Tilfælde, hvorudi Stiftamtmanden hans Er- 1770.

klæring eller Betænkning forlanger, hannem samme 22. Mai.

meddeler, "samt retter sig efter de af ham derudi fcii-

ende Anstalter. Til den Ende have 1, efter foregaaende

Understigning, at meddele eders Betænkning: a) om
Noget videre, end anfort er, i Henseende til Amternes

Inddeling holdes forneden at fastsætte , som f. Ex. om
et eller andet af de Sysler, der efter bemeldte Fjer-

dingers Inddeling ere bestemte at skulle hdre til el

Amt, kgnde maaskee bekvemmere lægges til et andet;

b) hvad Sted, eller Os forbeholden Kloster, enten udi

Norder- eller Oster-Fjerding, som Amtmanden til Bopæl

udi dette ham tildeelte Amt var at anvise, og c) om
samme Sted behover nogen og hvad Forbedring, for at

Sjcire det, dog paa sparsommeligvSte Maade, bekvem til

saadant Brug, og hvad Bekostning da dertil udfordres.

Imidlertid og indtil denne Indretning for ham kan vorde

bragt i Stand, bliver ham tilladt at tage sin Bopæl

udenfor bemeldie Amt i Landet, hvor han det selv

tjenhg befinder, efter hvis Vi hannem detsangaaende

lued videre allern. rescribere. — 10) Som Landet i

forrige Tider paa sine Steder har været hjems(5gt og

tilfoiet stor Skade afSbrbvere, det og, efter indkommen
Beretning, for kort siden sig haver tildraget, at frem-

inede Sbfarende have indlrænget sig udi en og anden
af Indbyggernes Boliger, dem til Uleilighed, og Vi gjerne

^nske, at disse Vore Undersaalter kunde sættes i Stand
til nogenledes at forsvare sig imod saadan Vold og
Ulempe: saa tager I ligeledes udi behorig Overveielse

og derefter foreslaaer paa hvad Maade det ved nogen

Haandsrækning af Skyde- og Sidegevær, samt Krud og

Lod, med mindst Bekostning for Vores Cassa, og mindst

%rde for Landet, kan være at indrette, saasom med
at inddele det unge Mandskab udi visse Boder, under

Anfcirsel af nogle Formænd, enten syssel- eller dislrikt-

viis, hvad Orden ellers derved var at iagttage, hvor
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1770. Gevæhrene med Krud og Lod skulle forvares, med videre

22. Mai. som hertil henhorer. — 11) Efterat de paa Sonderlandet

med stor Bekostning anlagde nye Indretningers eller

/ Fabriquers Tilsiand og Beskaffenhed -af eder er under-

scigt, have I at overveie og foreslaae: ei alene om eller

hvorvidt dels Fortsættelse kan agtes at være til Nytte

og Gavn for Landet og del almindelige Bedste, samt

hvorvidt holdes for tjenligt samme til andre Steder i

Landet at udbrede, men endog om andre nye og nyt-

tige Indretninger, som Skindberedning, Farverie, Reeb-

slager, Smede og andre Haandværker, bekvemmere end

de nu i Landet brugelige Væver-Redskaber lil Vadmels

Forarbeidelse, med' videre, der var al indfyre, og over-

alt Maaden og Midlerne hvorved saadant var at iværk-

sætte. — 12) Af hvad Mineraher, Ertzer samt rare eller

kostbare Steenarter, som der i Landet enten er opda-

get, eller, imedens I eder der opholde, kunde opdages,

lader I eder meddele Prover, og samme ved eders Til-

bagekomst til Vores Rentekammer indleverer, med Be-

skrivelse saavel oyer hvert Stykke, som over Stederne,

hvor de befindes, samt om Transporten derfra falder

let eller vanskelig, med videre som derved var at iagt-

tage; og som det er bekjendl, at der paa sine Steder

befindes Steenkul, saa haver I ligeledes derom eder at

erkyndige og derefter at bringe udi Forslag, hvorledes*

de kunde benyttes til Brug i Landet, da det formodenl-

hg falder for kostbart samme derfra at lade transpor-

"*tere; videre have I noie at udforske, om ikke den

saakaldte Surterbrand eller Lignum fossile skulde findes

i nogen Mængde paa flere Steder i Landet, end hidtil

ere bekjendle, saml undersoge og foreslaae hvorvidt

samme kunde baade naaes og benyttes paa bekvem-

mere og fuldkomnere Maade, end der nu skal være

brugelig. Endelig og, om og hvorvidt der maatle fin-

des Leiliahed lil at virke Salt uden stor Bekostning,

deels ved visse varme Bades Hjelp, deels og ved Stran-

den paa sine Steder, i det mindste lil Indbyggernes
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Fornddenhed. — 13) Som Mangel paa Communication 1770.

imellem Landets Indbyggere hindrer ei alene den 22. Mai*

UnderstoUelse, den Ene kunde have af den Anden, men

endog mange nyttige Forfatninger og Indretninger til

deres fælleds og det almindelige Bedste, samt dertil

benhbrende Anstalter: saa have I nciie at undersoge

og overveie, samt derefter at foreslaae hvorledes denne

Mangel kunde være at afhjelpe, og Communicationen

imellem Stederne eller Distrikterne i Landet lettes og

befordres, saasom: 1) ved Landeveies Indrettelse, hvor

man med Vogne, Karrer og Slæder, eller anden, efter

Landets Egenskab bekvem Befordringskab, kunde frem-

komme, især imellem Bessested Kongsgaard udi Syder-
h

fjerding og det Sted udi- enlen Norder- eller Oster-

Fjerding, som til Amtmandens Bopæl, efter foregaaende

O**' Post, bringes udi Forslag, samt imellem begge disse

Steder og Biskoppernes Residentser paa Skalholt og

Holum, item imellem samme 4 Steder og Oxeraae Al-

thing, og saa videre, hvor Landets Beskaffenhed og

Mueligheden tillader at gjcire saadan Indretning. Især-

deleshed efterforskes med al Flid de adskilhge Lande-

yeie over de vilde -Fjelde tvers og langs igjennem Landet,

hvilke i forrige Tider skal have været i Brug, f. Ex. : ajVonar-

skard og Bardargate (= Barbargata) imellem Bardardal

j

i Thingoes Syssel og Fljolshverfe paa Siden i Skaftefjelds

Syssel; b) en gammel Landevei fra Sijnderlandet, især

,

fra LandsthingeL, bag ved Skaftefjelds Syssels og de

andre Isbjerge til den Sverste Bygd i Fljotsdals Herred

j

i Mule Syssel
;

c) Kjcilveien og Vatnehjalle imellem Son-

der- og Nordlandet; d) Sprængesand imellem Ranger-

valle Syssel og Nordlandet, samt Ostfjordene; e) Veien

bag ved Fjeldene fra Ostreparten af Skaftefjelds og den

sydligste Part af Mule Syssel til Langenæs, og andre

deslige; hvorefter I tage udi Betragtning, hvorvidt enten
'

disse Yeie eller andre nye kunde staae til at optage

og sæltes i brugbar 'Stand paa den allerletteste, dog •

bekvem og sikker Maade, enten ved oprettende Sælle-

43*
'
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1770. huse (=sæluhus), eller ved andre dertil fornodneMidler;

22. Mai. og bliver derhos tillige at iagttage, hvor Fjorde, Elve eller

Stromrae falder paa den agtende Vei, paa hvad Maade

Transporten derover, enten ved indrettende Broer eller

Færger, bedst kunde skee; — og !2] ved bekvemme

Fart5iers eller Jagters Anlæggelse paa sine bestemmende i

Steder, hvorved ei alene Folket, men endog Vare so-

værts fra et iW andet Sted imod billig Fragt kunde

transporteres; og paa det Indbyggernes nærværende

Ukvndiched udi saadanne Farloier at f5re, skulde ikke

hindre denne Indretning, ere Vi allern. betænkt paa

at forsyfne dem fra Norge med saadan et Antal Lodser,

som dertil i Tiden behoves, og hvilke tillige kan under-

vise og anfore dem udi Sofarlen samt Gompassels Brug.

I(ivrigl, da Udforselen af denne Indrelning, saavel med

Landeveie som Transporlen soværts udi delte vidlloftige

Land. vil udfordre sin Tid, haver I tillige at bringe udi '

Forslag, hvor eller paa hvilke Steder dermed kunde

gjores Begyndelse, og hvorledfis samme Aar efter Aar

kan nyde sin behbrige FoNsættelse og Fremgang; lige-

som I og giver eders Betænkning om Midlerne og Maa-

den, hvorved samme var at udfore.— 1 4) Ihvorvel Lan-

dets Indbyggere ere forbudne at handle med Fremmede,

eller saa kaldede Lurendreiere, saa skal dog saadan '

ulovlig Handel paa et og andet Sted der gaaeiSvang;

og som Vi ei ville tillade, at de Os og Vore dertil pri- i

vilegerede Undersaatter af Handelen tilkommende For-

dele overdrages Fremmede og dertil Uberettigede, men

langt mere see saadaht hæmmet: saa haver I at erkyn- :

dige eder om denne Snighandels Beskaffenhed, sam*

hvorledes den drives
,

og derefter at foreslaae p^^^

hvilken Maade samme var at forebygge. — 15) H^^*^

videre I ved Undersdgning og eders Omreiser udi

Landet kunde bringe udi Erfaring, at være til
saninie

Lands og dets Indbyggeres almindelige Bedste og Op-

• komst, haver I ligeledes at foreslaae. — l6) Haver I

ved hver Post af eders gjdreude Forsiage at overveie,
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om og hvorledes den dermed havende Hensigt bedst

kan være at opnaae, enten ved Foranstaltninger alene,

eller ved tillige udlovende Præmier, og hvor det sidste,

efter Tingenes Natur og Beskaffenhed, eragtes tjenlig

og fornoden, foier I til hver saadanPost eders Betænk-

ning, hvad i saa Maade derfor kunde være at fastsætte.

— 17) Dersom I udi en eller anden vigtig Post skulde

være af ulige Meninger, skal den, som ikke med de

Andre overeens stemmer, give sin separate Betænkning,

indfort udi Forretningen ved samme Post, saasom Vi

til Enhver af eder udi denne Forretning have allern.

hge Fortrolighed; men udi alle andre Poster, som ikke

er af Vigtighed eller af synderlig Betydenhed, indretles

Commissionens Betænkning og Forsiage efter de fleste

Stemmer; dog bliver det den, som derudi med de

Andre ei er af lige Mening, uformeent, saadant, ifald

*ian det for godt finder, derhos at lade annotere. —
Og endeligen 18) Saa fornoden som indbyrdes Enighed

samt Tillid og Fortrolighed er imellem dem, der med

Wnanden staae udi en Forretning til at befordre samme

f'orretnings Fremgang: saa forsikkret gjdr Vi Os- og

Otti, at Enhver af eder lader sig det til Vores Hensigts

Tjenestes Befordring udi denne Commission være
tøt angelegen; ligesom Vi og ikke paatvifle, at 1 jo,

ved en fornuftig, oprigtig og venlig Omgang, soge at

vmde ei alene Vore der i Landet værende Betjentes

^en endog '^andre Indbyggeres Tillid og Fortrolighed,

som nodvendia, for at erlanee hos dem paalidelige

Eft •

r ^

»i-erretninger udi de til Commissionen henhørende ad-

skillige Poster. — Givet paa Vort Slot Christiansborg
"ch Vores kongelige Residencestad Kjbbenhavn den 22.
Maji Anno 1770.

1770.

22. Mai.

Kongelig Resolution ang. islandske Expedi-
loner, samt Stiftbefalingsmanden og Landcommis-
sionen. Frederiksberg den 22. Mai 1770.

22. Mai.



678 Kgl. Resol. ang. islandske Expeditioner.

-1770. i Forest. U. Mai melder Kammeret, at have noié overveiet

i2'"MaP
"^'^ ^^^^ lienhorer til Ed. Majf hoistpriselige Omhu for

Islands og de derværende Undersaalters Bedste og Opkomst,

samt Oiemærket af tie til saadan Ende allerede under 23. Ja-

nuarii og 20. Marlii indeværende Aar givne allern. Resolutio-

ner", hvorfor det forelæ^rger til Approbation og Underskrift:

1) Infetructionen for Tiiodai. — 2) Reskr. til Amtmand O.

Stephensen om Landets Inddeling i 2 Amter, m, v. — 3) For-

ordn, i «saavel det islandske som danske Sprog», om Hensigten

med de trufne Foranstaltninger: Commissionen, Stiftamtman-

dens Ophold i Landet og Inddelingen i 2 Amter. — Tillige ind-

stiller Kainm. at Thodal maa eftergives det ham tilstaaede For-

skud, 700 Rd-, samt Taarnpengene og det stenjplede Papir til

Bestallingen, som belob til 200 Rd., m m. som Resol. indeholder

(dog meldes her intet om Commissionen). — Rentek. JVorske

Relat og Resol. Prot. 51, IN'r. 39.

ForanfSrte Expeditioner Island betræffende, sdasom:

1) Instruction for Stiftbefalingsmand Thodal, som baade

Stiftamtmand og Amtmand. — 2) Reskript til Amtmand

Stephensen om Landets Inddeling under 2 Amter, med

videre, og 3) Forordning saavel udi det islandske som

danske Sprog, hvorved Vores allern. Hensigt med den

. til Landet forsendende Gommission og anden Anstalt

bekjendtgj5res, have Vi allern. i alle Maader approberet

og' allerede medYores Underskrift forsyfnet; og irivrigt

ville Vi allern.: 1) skjænke Stiftamtmand Thodal, til hans

Udredning og Etablissement der i Landet, de til hans

Hidreise fra Bergen forstrakte 700 Rd., samt frilage ham

for at betale saavel Taarnpengene som det stemplede

Papir til hans Bestalling, saa at han derfor ikkun er-

lægger de sædvanlige Sportler, og derforuden kan

hannem forskydes et half Aars Gage, 750 Rd., imod

at samme af den ham i Landet tilkommende Lcin vorder

indeholdt,— og 2) forunde de til Landet gaaende 3 Com-

missarier og Gommissionsskriveren udi Forskud hvad

deres Diætpenge for 26 Uger beløber, som ligeledes

' udi disse Diætpenge liquideres. Friderichsberg Slot

den 22. Maji Anno 1770.
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Over-SecretairOtto Tliotfs Skrivelse til Stift-

amtmand Thodal, ang. Udvidelse til Island og Pu-

blication af Forordn. 8. Juni 1767. Khavn 22.

Maji 1770. — Cancelliets Brevb. 1770, Nr. 319.

Da Vice-Laugmand Jon Olavson paa Island haver

forespurgt sig, om For. af 8. Junii 1767, sorn ophæver

det i Laven for Leiermaal i Almindehj^bed anordnede

Skriflemaal, og i dets Sted sætter en Slraf, at sidde paa

Vand og Br5d i 8 Dage, skulde indlemmes i Gonccpten

til den nye islandske Lov. og om Forordningen da ikke

tillige ^maatle extenderes til Island i alle de Tilfælde,

hvorom den melder, og det endog fcir end den islandske

Lovs Revision bliver tilendebragt. Da, omendskjondt

forrige Stiftbefalingsmand, afg. Hr. Geheimeraad Grev

^^tintzau fra Cancelliet, som sædvanligt , af bemeldte^

For. er bleven tilsendt nogle Exemplarier til Efterret-

nmg, og formodentlig af ham besorget lil Landet over-

sendt til Publication: saa , ifald det formedelst hans
I

nogen Tid derefter paafulgie Dbd skulde være bleven

forsomt, skulde jeg herved af bem*' F'orordning have

Herr Stiftbefalingsmand tilsendt endeel Exemplarier,

som De ved Deres Ankomst til Lanrfet ville behage at

foranstalte publiceret paa Thingstederne ^til Vedkom-
mendes Efterretning, da det forstaaér sig selv, at For-

ordningens Bydende bor folges fra dens Bekjendtgj'o-

relse; ligesom ei heller haves Noget imod, at den udi

Goncepien
til Lov-Revisionen anfdres, , hvilket De saa- .

ledes ville lade Vice -Laugmanden tilkjendegive. Jeg
forbliver nied Estime &c. GanceHiet den 22. Maji 1770^

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, 24. Mai.

«ng-
Baadebygning efter Sondmorsk Monster.

)
Etter en paa Concepten tegnet Notits sendes 2 Exx. med
^•-'Sl. og 22 Éxx. uden Seel.

I
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^770, Khavn 24. Mai 1770'. — Rentek. Isl. og Færo Co-

24. Mai. pieb. Litr. P, Nr. 801.

. Efter her fra Kammeret med Handels - Gompagniet

f(5rte Correspondence
,

og ifolge derpaa faldene kgL

allern. Resolution, har Gompagniet paalaget sig ei alene

,
at forsyne Indbyggerne udi Island med alle tii Baades

Rygning og Fiskeredskaber fornødne Ting, efter Ind-

kjCbsprisen her i Staden, eller, om den islandske Taxt

paa nogle af disse Vare var ringere, da Taxien for

samme Vare at folges. saa at alle detslige Sager leveres

Landet for ringeste Priiser, men endog udi indeværende

Aar at sende fra Sundm(5r i Norge lil Island 20 Man.dj

for der, lil Fiskeriets Opkomst, at bygge bekvemme

store Fiskerbaade, lære Islænderne Torskegarns Bin-

ding og Brug, samt Somandskab og Kundskab i at

regjere deslige Fartijier med Ror og Seil, og ellers at

besorge Alt hvad derHl henhorer. Og da Gompagniet

agter at fordele disse Mand paa Holmens Havn, Gronne-

fjord, Patriksfjord og Isafjord, hver Sted 5 Mand: saa

have vi ikke villet efterlade saadant Hr. Stiftamtmand

herved at communicere, med Anmodnina : Han ville be-

hage at see besOrget, at bemeldte 20 Mand, naar de

til Island ankommer, faaer til Hjelp af de bekvemmeste,

lærviHigste og bedste Islændere, saa og,, til Oiemærkets

og Indretningens desto vissere Opnaaelse, at assistere

i AU, hvis som dertil, dog uden 'nogen Udgift for den

kongelige Gassa kan være fornoden, og af Gompagniet

eller deres Betjente maatte forlanges. Vi forblive &c.
-

Rentekammeret den 24. Maji 1770'-*.

') Norske Kammers Skriv. 22. Febr. 1772.

^) s. D. er en omtrent ligelydende Skrivelse afgaaet til Amt-

mand O. Stephensen (Copieb. sst. Nr. 802); ligeledes er

saavel det islandske Compagnie Csst. Nr. 799) som Admi-

ralitetet (under 18. Mai, Gopieb. sst. Nr.T82) tilskrevet om

denne Sag, samt vedkommende Amtmand i Norge, Etats-

raad CoUin, den 29. Mai (Copieb. sst. Nr. 811.
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Kongelig Resolution ang. Fisteriernes Fremme. i77o.

Frederiksberg den 29. Mai 1770. — i Foresiili. ^"297^1^!

21. Mai beretter Rentekammeret, at Handels-Balance-Commis-

sionen iiavde foreslaaet, og Handelscompaj^niet erklæret sig

rede til at iværksætte, foigende Forholdsregler til Fiskeriernes

Opkomst i Island: 1} At Compagniet leverer alle til Baade og

Fiskeredskaber fornodne Ting lil kjobenhavnske Indkjobspriser,

og skulde den islandske Handelstaxt være endnu lavere, da i

saa Tilfælde efter denne. — 2) At samme sender fra Sundmor

20 IMand til Island, som skulde fordeles i Landet for at lære

Indbyggerne Sovæsen og Fiskerie m. m., paa samme Fartoi

oversendes Skibstommer, Garn o. s. v. — Den forste Artikel

havde Compagn. gaaet ind paa uden al Betingelse, den sidste mod

at erholde 5000 Rd. af den kongel. Kasse, som skulde betales i

næste 3 Aar, ved hvert Aars Begyndelse. Rentek. indstiller

begge Dele lil Approbation, paa Grund af de med det sidste

Foretagende for Compagniet forbundne Omkostninger. — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 51, Nr. 41; J. Erichsens Forbe-

redelse til Olavii Reise, S. xcix.

. . At Handels-Compagniet . ei alene forsyfner Indbyg-

gerne udi Island med alle lil Baades Bygning og Fiske-

redskaber fornodne Ting til anforte letteste og ringeste

Priser, -men endog udi indeværende Aar sender fra

Sundmor til Landet 20 Mand, for der at bygge bekvemme

store Fiskerbaade, lære Islænderne Torskegarns Binding

og Brug, samt Sbmandskab og Kundskab i at regjere

deslige Farlbier med Ror og Seil, og efter Tilbud be-

scirger Alt hvad dertil henhorer, finder i alle Maader

Vores allerhdieste Bifald; og i Henseende til de Bekost-

ninger, som sidste Foranstaltning med et å parte Skibs

Befragtning og Udredning, saa og bemeldte Mandskabs

Underholdning paa Reisen og i Landet med videre;

udfordrer, ville Vi allern. tilstaae Compagniet de 5000

Rigsdaler, som udi næstkommende 3 Aar, ved hvert

Aars Begyndelse med Va Deel, af Vores Cassa betales.

Friderichsberg Slot den 29. Maji Anno 1770.

Reskript til Biskopperne i Island, ang. Bfin i. juni.

i Kirkerne imod Faaresygen. Frederiksberg d.
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^770. 1. Juni 1770, — Norshe Tegn. XXXIX, 202*'-- 293-,

^""^^jj^'Rubr. hos Fogtm. VI 1, 237-

Christian den Syvende &c. V. G. T- Da Vi ere

komne i Erfaring om, at den fordærvelige Sygdom, som

i endeel Aar har grasseret iblandt Faarene paa Vort

Land Island, ei alene endnu skal vedvare, men endog

i sidslafvigle Vinter paa mange Steder haver været hef-

tigere, end nogensinde forhen: saa er hermed Vores

allern. Villie og Befaling, at du foler den^ Anstalt hos

samtlig Præsteskabet udi det dig allern. anfortroede

Stift, at der, saasnart skee kan, og saalænge denne

betydelige Landeplage vedvarer, vorder af Prædike-

stolen paa alle hellige Dage efter Prædiken, naar den

sædvanlige Bon holdes, tillige vorder bedet til 'den

Allerhoieste Gud, at samme Landeplage paa de Steder,

hvor den er begyndt, maa ophore, og naadelig afvendes

andensteds fra; til hvilken Ende du selv haver at ind-

rotte og forfatte en derpaa passelig kort B(5n, og der-

efter at tilsende samtlige Provsterne udi forberdrté dig

aribetroede Stift en^Gjenpart, for samme ligeledes til

samtlige Præster udi deres Herreder at sende,' til Brug

og Afbetjening udi de dem anbetroede Menigheder.

Derefter du dig allerund. haver at rette og Os ellers at

indberette, at du denne Vores allern. Befaling haver '

bekommet. Befalendes de. Frederiksberg 1. Junii 1770.

12. Juni. Forordning ang. Extra-Skattens Forlængelse

i Norge. Frederiksberg d. 12 Juni 1770\ —
Publiceret paa Althinget 1772 og indfort i Allliinpsb. s. A.

Ar. 3; jevnf. Althingsb. 1773, Nr. xxxii og islandske Maaneds-

tid. 1. Aarg., S. 46. - Rentek. Norske Exped. Prot. 10, S.

397—399.— Qvart-Forr. for 1770, S. 127 -130; Schou V, 199-

Forordning, ang. fremdeles Exlra-Paabud af geist-

lige og verdslige Beljentes Gage og anden Embeds

Indkomst, samt af Pensioner og Benaadinger, udi Norge.

\

») kgl. Resol. 31. Oktbr. 1848.
* ' - I

h
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Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At ihvor 1770.

hoilit^en Vi end havde onsket at forskaahe Vore Be- 12. Juni,

tjente og Andre for videre Extra-Paabud af Gage og

anden Embeds-Indkomst, samt af Pensioner og Benaa-

dinger, end den, som ved For. af i 4. Maji 1768 blev.

udskreven og nu med indeværende Maaned Idber til

Ende: saa haver dog de sidste Tiders Gonjuncturer i

Almindeh'ghed, og særdeles de betydelige Omkostninger,

som allerede ére anvendte og endnu udfordres til So-

Udrustninger mod Algiererne, formedelst den af dem

uformodentlig brudte Fred, forvoldet, at Vores Cassa ei

endnu kan undvære den af saadant Paabud nodven-

dige lijelp og Tilskud; hvorfor Vi have fundet Os for-

aarsaget at befale, ligesom Vi og, saavidt Vort Rige

Norge angaaer, hermed befale og paabyde, saasom:

1) Alle og Enhver, baade af geistlig og verdslig

Stand, være sig saavel mililaire som civile, svare frem-

deles aarligen, fra . næstkommende I.Juliiat regne, be-

meldte Paabud paa den Maade, og til de Terminer,

som anforte Forordning foreskriver; dog skal Geistlig-
'

heden herefter nyde ligesaadan Formildelse udi dette

Paabud, som de Verdslige hidtil haft have, saa, at de,

efter Belobet af deres forskjellige Indkomst, ikkun er-

lægge hvad samme Forordnings 2*" Post paabyder. —
2) Under de udi ber5rte Forordnings 3*'* Post benævnte

Betjente er herefter, som hidindtil, at forstaae saavel

dem, der tjene ved offentlige Stiftelser, Societeter eller

andre Communer, hvorfra de have Gage og Acci-

dentier, som Andre, hvilke have deres Indkomst af hvis

dennem pro Officio eller ex Gratia udi Jordegods, Tiender

eller i andre Maader, tillagt er. — 3) Dette Paabud

svares indtil Vi allern. anderledes tilsige, og kan saa-

vel Vore Betjente, som Geistligheden og Andre gjore

sig forsikkrét, at Vi, eftér Vores landsfaderlige Sindelag

og Tilboielighed, saasnart Statens Nodvendigheder det

ei længere udkræver, eller andre sig aabnende Udveie '

,

det paa nogen Maade tilsteder, dennem for dette Paa-
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1770. læsi ville friiagej — og 4) Imidlertid blive de, som svare

T^,"^ af Embeds-Indkomst. Pensioner o" Benaadinaer ^ (hvor-
2. Juni. .' ^ o V

^ under dog Frihed for Tiende af Sauger, samt for Told

og Tiende af Berg- og andre Værker ikke er forstanden)

fremdeles, lieesom hidindtil, forskaanede for at svare

udi den ellers udskrevne personelle Extra-Skat, hvad

efter Ansætning paabudet er; og iovrigt forholdes saa-

vel med Angivelserne lil dette Paabud^ som udi andre

Maader, efter meerbemeldte forrige Forordn. af14, Maji

4768. Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have

at rette. Thi byde og befale Vi hermed Alle og Enhver,

som denne Forordning under Vores Kammer-Seigl til-

skikket vorder, at de den strax til Alles Efterretning

lader læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Friderichs-

berg den 12. Junii Anno 1770.

•Tuni- Instruction for Observator Eyjolf Jonsonius,

til hans Iagttagelser som Reisende i Island.

Khavn i Juni 1770'. — Efler Originai-Concept i Can-

ceMiels Archiv: «CanceIliets Breve 1770, Nr. 412». Instruxen
t ' j

er forfnttet i Viflenskal)ernes Selsltab, men i enkelte Udtryk,

især i Intiinationen , modificeret og omski*evet i Cancelliet;

navnlig; er der undladt at nævne Selskabet som det, der havde givet

Instructionen og leveret Instrumenterne. Ved Cancellie-Skri-

velse 25. Juni 1T70 CBrevb. Nr. 412, S. 514 - 515") sendes In-

structionen lil Stiftamtmand Thodal for at tilstilles Jonsonius.

Da den anden Observator ved det kongelige Ob-

.
servatorio

,
Eyolver Jonsonius , er bleven udnævnt til

Commissions-Skriver ved den kongelig allern. anord-

nede Commission, som afgaaer til Island, saa bliver

ham i den Anledning given eflerskrevne Instrux, som

han selv godvillig har paataget sig at udfore, og hvor-

til han med de fornodne Instrumenter^ er bleven for-

synet.
,

O For.' 14. Novbr. 1772.

^) see Instrnction 2J. Mai 1772.

^) Disse Instrumenter vare, efter en opbevaret oForteyneise«

f
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1) Tager han Pollioiderne paa alle de Steder, hvor 1770.

han opholder sig saa længe at dette kan skee. Har Juni.

han ikke Leilighed at gjore flere end een Observation

af Polhoiden paa eet Sled, saa faaer det dermed være

nok, men faaer han Tid at gjore flere, saa er det godt,

at det ikke forsømmes, paa det den ene Observation

kunde bestyrke den anden, og man saaledes kan faae

desto stcirre Sikkerhed om Observationernes Vished.

Da man ikke kjender, og der formodentlig ikke bliver

Leilighed at observere Refraclionernes Storrelse i Island,

saa var det meget nyttigt, naar Polhoiden kunde be-

stemmes uden at det var nodigt at supponere Refrac-

tionerne bekjendte, og vilde man derfor have ham

recommenderet, naar Leilighed kunde gives, paa de

Steder, hvor han opholder sig om Vinteren, at obser-

vere flittigt Solens eller en Stjernes HOide i S5nden,

og dernæst en Stjerne paa samme Hoide i Norden, for

af disse Observationer, sammenlignede med hinanden,

at uddrage en Polhoide, i hvis Bestemmelse man ikke

havde at befrygte enten Instrumentets Feil eller Uvis- •

(som det synes med Jonsonii egen Haand) folgende:

1) en Qvadrant. — 2) tvende Ulirer med simple Penduler. —
3) en Dojlontisli 10 Fods Kikkert, uden Mikrometro. — •

4) et Misviisnings-Compcis i aflangt Træ Foutteral. — j; et

dito i rund Kasse med Dioptrer, til at sæltes paa Fod. —
6) et lidet firkantet Bord til Misvisnings-Conipasset, samt

tvende Con! af Puchenholz, at bruges til Gnomoner. —
1

'

7) en Messing Vaterpas —8) en 3 Fods Kikkert, at skrues

fast til en Slotte, at prove Uhrenes Gang. — 9) tre Stykker

,
Barometra og tre Thermometra. — 10) 3 å 4 Pd. Glas-

ror. — 10 3 Pd. Qvægsolv. — 12) et lidet Skruestykke,

samt Ambolt, Kippetænger, Skruetrækkere og andre sniaa

Værktoie'r; item tyk Messing og Staaltraad ; item adskillige

Holz-Skruer. — 13) et Teit til at bruge Qvadranten udi

paa Reisen. — U) Hells Epbemerides pro annis 1770 og

1771. — 15) et godt Himmels-Kort. — 16) Kort over den
* spanske 86. — 17) en accurat Maalestok efter fransk Maal,

I

af Jern. -r 18) en Messing-Stangcirkel.
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1770. heden af Refraclionen, som kunde maaskee" være ander-

Juni. ledos i Island, end paa andre Steder. — Til at gjcire

'"^disse Observationer leveres h^im fra Observatorio eri

dertil bekvem Qvadrant, soqi han igjen ved sin Tilbage-

komst afleverer til Observatorium. — 2) Med samme

Qvadrant, hvorpaa der er, foruden den faste Kikkert,

en bevægehg, forsjunet med den fornødne Indretning,

recommenderes ham, saa ofte som muligt er paa Reisen,

at maale Vinklerne imellem mærkelige Steder paa Island,

som maatte ligge langt fra hinanden og sees langt borte,

hvilke skulde egentlig tjene til i Tiden at forbedre Is-

lands Landkort, og var det derfor godt, om han kunde

komme til de Stationer, og gjcire der Observationer,

hvor han tilforn fra andre Steder havde sigtet til; "be-

synderligt var det til stor Sikkerhed, naar han kunde

bestemme en Triangel ved alle tre Vinklernes Observa-

tion, men da ved en Reise dette formodentlig ikke ofte

vilde lade sig gjore, ja endogsaa ikke gives Leilighed

at komme til flere end een Station i en Triangel, saa

faaer man i saa Fald lade sig nOie med hvad en Ob-

servator kan præstere, og aleneste at recommendere

ham at gjtire Alt, hvad ham paa Reisen muhgt er. —
-3) Maatte Længderne bestemmes saa ofte som skee kan.

men da disse vanskeligere fastsættes end Brederne,

saa kan vel ikke faaes saa mange Observationer af hine

som af disse; men naar paa de Steder, hvor Obser-

^vator opholder sig nogen Tid, falder Leilighed, tvivles

ikke paa, at han jo paa bedste Maade benytter sig

deraf. Til den Ende leverer Professor Astronomiæ ham

en Designation med sig paa de Observationer, som ere

i Vente, og kunde tjene til den Brug, og til samme

Ende leveres ham ogsaa fra Observatorio tvende Uhr-

værker, og en liden Kikkert, som han kunde gjcire fast

hvor han kommer, for ved dem at forsikkre sig om

sine Uhrværkers Gang. — Ydermere, for at være vis

paa sin Tid, maatte han hver Dag, naar andre Forret-

ninger tillode det, og Veiret fdiede, tage Altitudines
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correspondentes, og naar da et Phænomenon faldt ind, 1770.

hvorved Længden skulde beslenmies-, maatte han til Juni.

dets Observalion betjene sig af en storre Kikkert,

hvilken ogsaa til den Brug fourneres ham af det konge-

lige Observalorio. — 4) Hvad andre nyttige Observa-

tioner, som kunde fremdeles gjbres med disse Instru-

menter, overlades til Observatoris egen Nidkjærhed og

Leilighed, men Videnskabernes Societet har den Tillid

til ham, at han, saa meget som muligt, vil gj(5re hvad

han kan.; det tjener altsammen til hans egen Æpe og

hans Fædornelands Nytte, som han har Leilighed ved

sine Observationer at gjore mere bekjendt og berSmme-

ligt. — 5) Naar Leilighed kunde falde, at maale nogle
-

Liniér, som kunde igjen hjelpe til at kjende hans Tri-

anglers Storrelse, saa var det godt, om dette tilhge

kunde skee, og leveres ham derfor med Maalesiokke,

Vaterpas og andre forncidne Ting, til slige Opmaalinger

at gjbre. Til saadant Arbeide maatte. vel behoves flere •

'

Folk, men det er ikke at tvivle paa, at han jo maatte

vel finde Nogen, som enten af Lyst eller for billig Be-

taling, som dog ikke skulde gaae paa Observatoris Reg-

ning, vilde hjelpe til sligt Arbeides Forfremmelse; og-

saa vil Videnskabernes Societet meget have denne Sag

recommenderet til den hoikongelige Gommission, at den

vilde være ham behjelpelig efter Leihgheden, saa meget-

som muligt. — 6 ) Fremdeles leveres Observatori endnu

tvende Compasser med, eet indrettet til at observere

Misviisningen, og et andet indrettet til at observere

Vinklerne imellem Stederne, og recommenderes ham,

saa ofte Leilighed gives, dermed at bestemme Situa-

tioner, saavel indenlands som ved Sokysterne.— 7) Lige-

ledes leveres ham ogsaa trende Barometra og trende

Thermometra, for dermed daglig at observere Luftens/

Beskaffenhed, og med Barometris anbefales ham ogsaa

at bestemme Bjergenes Heide, naar han paa sin Reise -

maatte komme til nogle, som fremfor andre vare betyde-

hge. — 8) Da Island er som Nordljusets rette Hjem,
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1770. ligesaa vel som andre Lande, der nærme sig til Zonam
Juni. frigidam, saa maalte disse ogsaa flitligen observeres,

og i Besynderlighed lægges Mærke til i hvad Kant Buen

stod, og ligeledes paa hvad Tid Observationen skeede.

Man maatte ikke lade sig noie med at gjore denne Ob-

servation saa ongefær, men man maatle bruge al den

N(5iagtighed, som muelig var. — 9) Alle de Observa-

tioner, som kunde foretages, lade sig ikke her bestemme,

saasom for Exempel, naar Observator var ved Sokanten,

maatte lægges Mærke til Ebbe og Flod, hvor meget

Vandene vare hbiere een Tid end en anden, item hvor

Maanen sidder naar Floden er stærkest; dette og meget

mere overlades til Observatoris Skjcinnende, som, naar

han er paa Stedet, selv bedst kan see hvad der kan

. foretages. — 10) Men som en Hovedsag paalægges Ob-

servatori at holde en ordentlig Protocol over sine Ob-

servationer, som han kunde forevise i Videnskabernes

* Societet naar han kommer tilbage. Den maatte saa-

ledes fores, at Enhver kunde see hvordaut enhver Ob-

servation var gjort, og hvorvidt den var tilforladelig,

og at den kunde af Enhver forstaaes, endog om Obser-

vator ikke var tilstede, eller han imidlertid var dod. Der

maatte i samme indfores en ordentlig Journal overUhr-

værkerne paa ethvert Sted, hvor han nogen Tid opholdt

sig, paa det man kunde deraf forsikkres om Tiden og

Bestemmelsen af Længden, som igjen af Tiden skulde

udtrækkes. — li) For at Observator kunde have Nogen

til at gaae sig tilhaande ved sine Observationer, haver

Videnskabernes Societetet foranstaltet, at han faaer en

bestandig Tjener ved sig, som kan ved sligt Arbeide

gjore nogen Nytte, det skal ogsaa bUve besbrget, at

' hans Instrumenter blive transporterede fra Sted til andet,

uden nogen hans Bekostning, og endelig vil Viden-

skabernes Societet have den hoikongelige Commission

recommenderet at forhjelpe ham saavel her udi som i

alt Andet, der kunde tjene til at befordre hans nyttige
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.Hensigter. — 12) Naar Mr. Johnsen saaledes stræber

paa alle mulige -Maader ved denne Leilighed at anvende

sin Reise lii Nytte for Astronomiens, Geographiens og

de maihematiske Videnskabers Forfremmelse, saa vil

ogsaa Videnskabernes Societet, naar Observator ved

sin Tilbagekomst, fremviser med sin Protocol sine Ob-

servationer og sit Arbeide, see sig forbunden til derom

at gjore allerund. Forestilling til H. kgl. Maj*, og aller-

und, at recommendere ham efter de Fortjenester, som

kan skjénnes af hans Protocol at han virkehg haver.

Forordning ang. Afskaffelse af nogle Fest- og 26

Helligdage. Hirschholm 26. Oktobr. 1770. —
Publiceret paa Althinget ITTl og trykt i s. A. Althingsb, Nr.

X. 1; ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skal-

bolt Stift 1771. — Siell. Reg. 70, 756^-757. Original-Aftryk

hos HopfFner; P. Péturss. Hist. Eccl. Island. S. 125-126;

Qvart-Forr. for 1770, S. 165—168; Schou V, 203—204.

Forordning, ang. nogle af de anordnede aarligé

Fest- og Helhge-Dagej deels at afskaffes, og deels at

henlægges til næst paafOlgende Søndage.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at som

Vi have ladet tage i grundig og ntiie Overveielse, hvor-

ledes nogle af de anordnede aarlige Fest- og Hellige-

Dage, efter adskillige andre protestantiske Landes Ex-

empel, deels ganske kunde afskaffes og deels hen-

lægges til næst paafolgende Sondage, efterdi Erfarenhed

som oftest viser, at, endskjondt deres Anordning vel

kan have haft et godt og gudeligt Oiemærke, ere des-

lige Dage dog mere blevne anvendte til Lediggang, og

andre deraf flydende Laster, end til en sand og alvor-

lig Gudsdyrkelse; saa have Vi, til at forekomme gaa-

danne hellige Dages Misbrug, og, paa iiet de hellere,

kunde anvendes til Arbeide og nyttig Gjerning, allern.

funden for godt at anordne og befale, ligesom Vi og

hermed anordne og befale, at efterskrevne Fest- og

HeUige-Dage skal, for den fcSlgende Tid, i Vore Riger

///. B, 44
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1770. og Lande være afskaffede og aldeles ophcire, nemlig: don

tredie Festdag af de trende slore flciitider, Juul^ Paaske

og Pintsedag
;
Hellig Tre-Kongersdag ; Mariæ Renselsesdag

;

St. Hansdag; Mariæ Bes5gelsesdag; Michelsdag og Alle

Helgensdag; dog skal denne sidste Dags Texter, ogBon-

nen for Reformationen, forklares og læses paa næste

Sondag efter den i. Novembris. Mariæ Bebudelsesdag

skal henlægges til den femte Sondag i Fasten, og dens

Evangelium samt Text til Aftensang da læses og for-

klares. .Den i Vores kongelig Residentzstad Kjobenhavn

anordnede Bede- og Taksigelses-Fest, den 23. Oktobris,

paa hvilken Dag den optændte Ildebrand blev dæmpet,

ville Vi og at skal ophcire, hvorimod, lil en Erindring

af Guds Frelse, næste Sondag efter skal skee Taksi-

gelse af Prædikestolene og den forordnede Ron efter

Prædiken læses. Og skal denne Vores allern. Anord-

ning tage sin Begyndelse fra forste Advents SSndag,

som indfalder den 2. Decembris forstkommende; da

Vi derhos forsee Os til, at Sdndagen, og de vedblivende

Festdage, med desmere Alvorlighed og gudelig Andagt

vorder helligholdte; ligesom og Vedkommende over de

derom udgaogne Forordninger tilborhgen have at holde.

lOvrigt ville Vi allern., at de- Tavler og Bekkener, som

skulle ombæres eller udsættes paa nogen af de forbe-

rbrie hellige Dage, som nu oph5re, skal henlægges til

næste Sondag efter. Thi byde Vi hermed og befale

Vores Statholder i Vort Rige Norge, samt Grever og

Friherrer, SLifLbefalingsmænd, Biskopper, Amtmænd

,

Præsidenter, Borgeméstere og Raad, Fogder og Andre,

som denne Vores Forordning, under Vort Gancellie-

. Seigl, tilskikket vorder, at de den paa behorige Steder,

til Alles Efterretning, strax lade læse og forkynde.

Givet paa Vort Slot Hirschholm den 26. Oktobris Anno

1770.

22. Decbr. Cancellic - Circulairc til Stiftamtmænd og Bi-

skopper i Danmark, samt Statholder Benzon i
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Norge, ang. Exspectancer til Embeder m. v. '*'77o.

Khavn 22. Decbr. 1770.— Denne Circulair-Skriveise ^^-^^i^*^-

synes ikke at være sendt til Island, men paaberaabes i Canc.

Circul, 30. Juni 1792. Canc. Brevb. 1770, Nr. 776, S. 1035

—1039. Fogtm. VI. 1, 281-283.

Pro Mem. Da H. kgl. Maj* ved Cabinets-Ordre af

4. hujus, lil behorig Orden udi Forretningerne, allern. har

funden for godt at befale det danske Cancellie, at Be-

handlingen af og Decisionen udi de Sager eller Tilfælde,

som ved Lov og Forordninger ere bestemte, lillige med

den dertil hbrendeDetail, skal være deres Forretning, som

er betroet Ober- Opsigten over hver sit Stift eller Di-

strict, under General- Opsigt af vedkommende kongel.

Gollegier og Departements, saa at det paaligger Stift-

amtmændene, Biskopper og Amtmændene, hver for sit

Stift og Amt, at holde over Forordningernes Iagttagelse

og bringe samme, efter al Strænghed og uden nogen

Persons- Anseelse, udi behcirig Udøvelse, da enhver af

dem derfor staaer til Ansvar; ligesom H. M. ogsaa al-

lern. vil, at ingen Sag maa hos dem blive efterliggende

eller fcires i Langdrag, men at langt mere alle Ting

udi sin behbrige Orden og uden ufornoden Ophold

skal bringes til Endskab og udfærdiges, i hvilken An-

ledning det ogsaa er paalagt Gancelliet, ved hver Aars

Udgang at gjcire allerund. Beretning om de under dette

Departeriient henh5rende Betjenteres Forhold: — saa

har man, efter den derhos fdiede udtrykkelige Befaling,

saadan H. allern. Villie Herr (Tit.) forsaavidt Dem
angaaer, herved til Efterretning og Efterlevelse tjenst-

ligst skullet communicere, med Anmodning, at der ved

Slutningen af hvert Aar behagelig maatte skee Indbe-

retning hertil om de Dem subordinerede og under

Gancelliet henhcirende Betjenteres Forhold, hvo af dem
som viser besynderhg Flid og Iver udi deres Embeder,
og hvo som derudi befindes efterladen eller forsOmme-
^ig- — Og som H. M* desforuden, paa det ikke de Per-

44*
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4770. soner, som maaiiQ have erholdet Exspectance pa et

eller andet Embede, skulle siden blive efterladne, og

ingen Flid anvende paa at gjore sig dertil mere due-

lige, ligeledes ved Cabinets - Ordre befalet Cancelliet,

at der herefter, naar noget Embede, hvorpaa kgl. Ex-

speclance til Nogen er udsted, maatte blive ledig, vel

fornemmelig skal reflecteres paa dem, som derom al-

lerede have faaet Forhaabning, men at samme Persons

Duelighed og Opforsel tillige paa den Tid skal noie

undersoges, og at den, som enten ikke maatte være vel

skikket, eller ved slet Opfcirsel kunde have gjort sig

uværdig dertil, skal aldeles miste den ham i saa Maade

forlente kongelig Naade: saa maatte det ikke alene

behagelig erindres for Fremtiden, at ifald noget under

Cancelliet henhorende Embede, hvorpaa Exspectance

• var udgiven, skulde blive vacant, saadant da strax udi

•
. Cancelliet bliver anmeldet, tillige med den anbefalede

Forklaring om den Persons Forhold og Duelighed, som

maatte have Lofte derpaa, men endog tillige foies den

Anstalt, at samme ikke tiltræder eller befatter sig med

Embedet, for end derom erholdes nærmere Resolution.

— Endelig maa man til Slutning tjenstligt have (Stift-

amtm. Tit.) anmodet, af altForanforte at meddele samt-

lige Amtmænd udi det Dem anbetroede Stift en ligely-

dende Gjenpart, til Efterretning og Efterlevelse, forsaavidt

Enhver af dem kan vedkomme. Cancelliet den 2%
Decbr. 1770^

1

Forordning ang. Ægteskab i hidtil forbudne

27. Decbr. Led. Frederiksberg 27. Decbr. 1770-. — Publice.

ret paa Allhinget 1771, og trykt i Althingsb. s. A. Nr. x. 2;

ligeledes bekjendlgjort i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift

7 I Cancelliets Skrivelse til Statholder Benzon anmodes denne

om at sende en Gjenpart af samme til samtlige Stiftbefa-

lingsmænd, Biskopper og Amtmænd o^'evalt udi Norge,

tir Efterretning og Efterlevelse. Brevb. sst. S. 103y-1039.

For. 3. April 1771 og 14. Decbr'*. 1775.
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1771. - Siell. Reg. 70, 817-818. Original - Aftryk bos 1770.

Hopffner; P. Pétursson Hist. Ecci' Isl. S. 126—12T; Qvart-^—^--^-^

Forr. for 1770, S. . 201-202; Schou V, 216.
^^*-**^''-

Forordning, ang. almindelig Tilladelse at indgaae

Ægteskab i visse af de ved Loven forbudne Led.

Vi Christian den Syvende &c. Q. A. V. At, da

Vores danske og norske Lov forbyder dem, som ere

Sodskende-Born eller Næst-Sodskende-Born, at indlade

sig i Ægteskab med hinanden, og for en Enke - Malnd

og Enke-Kone strækter samme Forbud til deres afdcide

Ægtefælles Scidskende-Born og Næst-Sodskende-Bdrn

;

men saadant Ægteskab alletider har været tilladt dem,

som derom have gjort allerund. Ansc5gning; saa have

Vi, for at spare Vedkommende, som ville indgaae slig

Ægteskab, for den Bekostning og Tids Spilde, som An-

sdgning og Bevillings Jndldsning udfordrer^ allern. fun-

den for godt, hermed i Almindelighed at tillade Scid-

skende-B5rn og Næst-Sodskende-Bcirn at indlade sig i

Ægteskab med hinanden, uden dertil at behove nogen

særdeles Bevilling; ligeledes og paa samme Maade,

nemlig uden dertil at behove nogen Bevilling, ville

Vi allernaadigst tillade, at en Enke- Mand maa ægte

sin afdcide Hustrues Soster eller Sbster- Daatter, og

saa fremdeles ned ad i samme Linie. I det ovrige •

b5r det, i Henseende til de forbudne Led i Ægteskab,

have sit Forblivende ved Vores danske og norske Lov.

Thi byde Vi hermed og befalé Vores Statholder i Vort

Rige Norge, samt .Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer,

Biskopper, Amtmænd, Præsidenter, Borgemestere og

Raad, Fogder og Andre, som denne Vores Forordning '

under Vort Cancellie-Seigl tilskikket vorder, at de den

paa behørige Steder, til Alles Efterretning, strax lade

læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Frederiksberg

den 27. Decembris Anno 1770.

•
: J

I

Kongelig Aet, anlangende det Geheime Stats- 27. Decbr.

Conseils Ophævelse. Frederiksberg 27. Decbr.
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1770. 1770*. — Publiceret paa Althinget 1771 og trykt i s. A.

2T^ecbr -^^^^'''gsb. Nr. xxiv. - SielL Reg. 70, 816^-817. Original-
*

Aftryk hos HopfFner. Qvart-Forr. for 1770, S. 249; Schou

V, 217.

Vi Christian den Syvende &c. erklære og bekræfte

hermed, at eftersom de Staten angaaende Foranstalt-

ninger i en souverain Regjeringsform, ved Mængde

af de derudi deeltagende Personer af h6i Rang og den

af dennem i Tidens Længde erhvervede Anseelse, ik-

kun g,jores mere besværlige og forvirrede, og deres

Udfcirsel derved forsinkes; og da intet ligger Os mere

paa Hjertet, end at det almindelige Bedste med Iver

befordres, til hvilken Ende Vi ikke ville være enten

opholdte eller forhindrede i at folge de Regler og feie

de Foranstaltninger, som fore til dette Maal. Saa have

Vi desformedelst funden for godt: det forhenværende

Geheime-Stats-Gonseil aldeles at ophæve og lade ind-

gaae, hvorved Vores Oiemærke er, at give Vores Re-

gjeringsform sin naturlige og væsentlige Reenhed, og

samme derudi at vedligeholde; og skal bemeldte Re-

gjeringsform i alle Stykker saaledes være og forblive,

som den Vore kongelige Forfædre hoilovlig Ihukom-

melse af Folket er overdragen, saa at der end ikke

bor eller skal være nogen Skin tilovers, at Vi ville

fravige den Mening og Hensigt, udi hvilken Undersaat-

terne sig til Vore Forfædre have overgivet. Til Bekræf-

telse paa Foranforte have Vi derover ladet forfatte

tvende ligelydende Acter, den ene idet danske og den

anden i det tydske Sprog, som skal henlægges til

Gjemme og Bevaring, den ene udi det danske og den
' anden udi det tydske Cancellies Archiv. Givet paa

Vort SlotFriderichsberg den 27. Decembris Anno 1770.

1771.

14. Januar.
Forordning ang. Odels-Retten i Norge og Jens

niiiere Bestemmelse. Christiansborg 14. Januar

For. 13.|Febr. 1772.
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17711. — Udvidet til Island ved Reskr. 28. Marts 1776, og ^771.

i Anledning deraf publiceret paa Altliinget, samt trykt i Al- 1^- Januar,

thingsb. 1776, Nr. v, S. 7—14. — Norske Rcg. 45, fi45^-649.

Original-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. for 1771, S. 3—9;

Schou V, 217—221. General -Procureur Stampes Betænlx-

ning om Sagen, af 24. August 1770, er trykt i Stampes "Er-

klæringer« VI, 170—190; en anden Betænkning af Stampe 6.

-Januar 1771 i Anledning af samme Sag see i »Erklæringer«

VI, 246 -249.

Vi Christian den Syvende &c. G. Å. V. at for Os

allerund. er andraget, hvorledes Almuen paa Landet i

Vort Rige Norge meget medtages, ved de der saa jevn-

lig forekommende vidtlciftige og heel kostbare Odels-

Processer, som ofte bringe begge Parter, saavel den,

der vil indl5se den Jord en anden har i Besiddelse,

som Eieren og Besidderen af Jorden, til Betlelstaven,

hvilket lildeels skal have sin Grund derudi, at visse

' Poster i Vores norske Lov, Odels -Retten angaaende,

' ikke ere saa nciie og tilfulde bestemte, at jo derom

kunde være mere end een Mening; ligeledes skal det

* ofte indtræffe, at den, som i temmelig lang Tid har eiet

og besiddet en Gaard, og imidlertid anseelig forbedret

den, naar han siden, for en Odelsbaaren, maa vige

samme Gaard, kuns nyder saare liden, eller saa godt

som slet ingen Erstatning for de paa Gaardens Forbe-

dring anvendte Bekostninger, hvilket skrækker Andre

fra, ligeledes at forbedre den Jord og Gaard, de have

i Besiddelse og Eie. Da det nu er Vores allern. Hen-

\ sigt og ViUie, saavel paa den ene Side at handthæve

I

Vore kjære og troe Undersaatter i Vort Rige Norge

ved den dem, fra umindelig Tid af, tilkommende Odels-

og Aasædes-Ret, som og paa den anden Side, saavidt

mueligt, at hæve og forebygge de dermed folgende, til-

deels unyttige' og urimelige Processer, og deraf flydende

skadelige Uleiligheder , til Hinder for Landvæsenets

Reskr. 28. Marts 1776; For. 17. April 1833.
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177^. Opkomst og Agerdyrkningens Forhedriog: saa have Vi

14. Januar, allern. fundet for godt, angaaende Odels-Retten i Vort
"'"^'''^

Rige Norge, allern. at anordne og befale, som folger:

1 )
Ligesom Vores Norske Lovs 5** Bogs 5*^

Capiteis 1"*' Artikel udtrykkelig fastsætter, at den Jord

kaldes Odels-Jord, som haver ligget under et Ættlæg i

20 Vintre eller længere, og at ingen Lov maa stige

samme fra den ÆH, som den i saa lang Hævd haver

haft, med videre; saa ville Vi ei alene allern., at det

derved i alle Maader skal have sit Forblivende, og at

dette i den Materie om Odel skal ansees som en al-

mindelig Regel, uden al Undtagelse. Men Vi ville endog,

til Fordeel og desto stcirre Sikkerhed for nu værende

Eiere, have forkortet den i Loven fastsatte Tid af 20 Aar

til i O Aar, saa at, naar en Person eller Ætt haver i i O

Aar eller Isengere, som Éier, besiddet en Jord, da bli-

ver samme hans Odels - Jord. som ingen anden kan

soge og indlcise fra ham, og det hvad enten den, som

vil indlose Jorden, imidlertid haver været myndig eller

umyndig, nærværende eller fraværende, hvad enten

han haver lyst Penge-Mangel eller ei, og hvad enten

Jorden er solgt i hans umyndige Aar af hans Forældre

/ eller Andre, men Jorden forbliver Ejermanden og hans

Afkom til Odel uigjenloselig. — 2) Ved Odels -Arvin-

ger eller Odelsbaarne, som Loven om formelder, bor

alene forslaaes de, som i rette nedstigende Linie

stamme fra den eller dem, som have besiddet Jorden

med Odels -Ret, men ingenlunde de, som alene i den

opstigende Linie, eller i Side- Linien, ere samme bo-

slægtede. — 3) Dersom Odels -Gods har været ude

af et Ættlæg i femten Aar eller længere, uden at no-

gen af Ætten imidlertid haver indtalt og virkehg indlost

det, da bor samme Ætts eller JFamihes Odels- og Lcis-

nings-Ret dertil være aldeles tabt og ophævet, og det

hvad enten Godset imidlertid har af Faa eller Mange

været eiet og besiddet. — 4) Det Norsk^ Lovs 5**

Bogs 3**' Capiteis 14^' Artikel fastsætter, at Bbrn maa

j

;

\
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\'6se det Odels-Gods, deres Forældre have solgt, b5r, 1771.

efter Lovens Forskrift, alene forstaaes om det Gods, 14. Januar.

Forældrene have solgt udi deres umyndige Aars Tid,
'

oa ikke om det de have solgt for end Bcirnene bleve

fodte, ei heller bor det i forste Tilfælde strække sig

videre, end for saavidt det kan bestaae med den fore- :'-

gaaende I'** og 3**" Art. i denne Vores allern. Forord-

ning, saa at det ikke kan extenderes til det Gods, som

enten imidlertid er bleven en Andens Odels-Gods, eller

har været ude af Æltlægget i femten Aar og derover.

— 5) Dersom den, der vil sælge sin Odels-Jord, paa

ordentlig Maade lovbyder samme, ifolge af Norske Lovs

5** Bogs 3^** Gapitels I"* Artikel, da skulle Odels-Ar-

vingerne eller de Odelsbaarne og være forbundne, i

Henseende til Indlcisning og Penge-Mangels Lysning,'

med videre, at iagttage det bemeldte Norske Lovs

5** Bogs 3**' Gapitels forste og folgende Artikler fast-

sætte, eller, i Mangel deraf, have tabt deres Lbsnings-

Ret. — 6) Dersom den, der vil sælge sin Odels-Jord,

efter foregaaende ordentlig og sædvanlig Bekjendtgjci-

relse, stiller samme til offenthg Auction, og der bort-

sælger den til den HSistbydende, da bebciver han ikke

at lovbyde den, og dog skulle Odels- Arvingerne være

forbundne at iagttage det, som Loven, i Tilfælde af "
>

Lovbydelse, fastsætter, eller, i Mangel deraf, have tabt

deres Losnings - Ret. — 7) Naar Een vil indlSse en

Odels-Jord, og der i Skjodet ikke findes nogen vis.

Summa, som den er solgt for, og som Odels-Arvingerne

igjen skulle være berettigede til at indlose den for; da

skal den Odelsbaarne, som paastaaer Lcisning, flerfore

betale hvad Jorden er værd paa den Tid, da den l5-

ses, efter otte uvillige, kyndige og upartiske Laugrets-

mænds Sigende, som skulle taxere Jorden, ikke efter

Landskylden, men efter dens Godhed og Udsæd med
Engbund &c., og de dertil værende Fordele, Bekvem-

meligheder og Herligheder, af Bygning, Skov, Fiskerie,

med videre. Formener nogen af Parterne sig fornær-
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1771. met ved den saaledes satte Taxt, da tillades det ham,

Januar, at begjære Omvurdering ved dobbelte Taxationsmænd,

hvilke skulle være pligtige til, strax og ved Forretnin-

gen, naar enten af Parterne det paastaaer, med Eed

at bekræfte, at deres Forretning er skeet efter bedste

Skjonsomhed, og at de ikke derved have sogt enten

at tjene eller at skade nogen af Parterne, og skal den,

'som begjærer Taxationen og Mændenes Eed, dertil lov-

lig varsle Contra-Parten, Udi denne Tilfælde bliver

der ikke Sporgsmaal om Gaardens eller Jordens For-

bedring eller Forværrelse, siden den, uden nogen Hen-

seende dertil, taxeres efter den Tilstand, den befindes

at være udi, paa den Tid da den til Odels - Arvingen

skal overleveres, i Forhold af Jordegodsers da værende

og gængse Priis i Almindelighed. — 8) Dersom den,

der tilforhandler sig en Odels-Jord, agter at forbedre

samme, og vil være forvisset om at erholde Erstatning

for saadan Forbedring og de derpaa anvendte Bekost-

ninger, i Fald en Odels-Prætendent siden skulde melde

sig, og han skulde blive nbd til, for hannem at oplade

Jorden, da skal det være ham tilladt, ved uvillige

Mænd at tage Syn og Besigtelse over Jorden, med dens

Tilliggende, og alt dertilhørende, hvilket Syn og Besig-

telse skal eragtes lovhg og staae for fulde, naar han

dertil giver samtlige Odelsbaarne, bekjendte og ube-

kjendte, de, som vides, og de som ikke vides, 6 Ugers

Kald og Varsel til det Laugthing, som Jorden sorterer

under. Kommer der siden en Odelsbaaren, og vil

iridlose Jorden, da kan Eieren atter, ved uvillige Mænd,

lade tlxere Jorden og dens Tilliggende, med dens For-

bedring oe; de derpaa anvendte Bekostninger, som LSs-

' nings-Manden skal være forbunden til at erstatte. Der-

som den fratrædende Eiere og paa Jorden haver opsat

visse Huse og Bygninger, og de uvilHge Taxationsmænd

skj(5nne samme ved Jorden at være nyttige eller nød-

vendige, da skal Losnings -Manden betale dem, efter

den Priis, som Taxationsmændene sætte derpaa, og
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maa ikke henskyde sig til, at han ei behSver dem, og 1771.

at den fratrædende Eiere kan tage dem bort med sig. "TT^T"*^^ ^ 14. Januar.
Thi byde Vi og hermed allern. befale Vores Statholder

i Vort Rige Norge, samt Grever, Stiflbefalingsmænd,

Amtmænd, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og

Raad, Fogder, Sorenskrivere og alle Andre, som denne

Vores Forordning, under Vort Cancellie-Seigl, tilskikket

vorder, at de den, paa behcirige Steder, til Alles Efter-

retning, strax lader læse og forkynde. Givet paa Vort

Slot Christiansborg udi Vores kongelig Residentzstad

Kjobenhavn den 14. Januarii 1771.

Forordning ang. Rentefoden. Christiansborg 23. Januar

23. Januar 1771 \ — Publiceret paa Althinget 1771 og

trykt i Altliingsb.. s. A. Nr. x, 3. — Siell. Reg. 70, 854*—855.

Original-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. for 1771, S.13— 14;

Rubr. hos Schou V, 222.

Forordning j hvorved den. den 13. Fébruarii 1767,

ang. Renternes Nedsættelse til 4 pro Gento, udgangne

Forordning, igjenkaldes og ophæves.

Vi Ghristian den Syvende &c. G. A. V. At som

Vi, ved Forordningen af 13. Fébruarii 1767, have an-

ordnet og befalet, at af de Penge, som, imod aarhg

Rente, udi Vore Riger Danmark og Norge, udsættes,

ikke maa tages hoiere Rente, end Fire af Hundrede

aarhgen; men Vi ere komne i Erfaring, at Vores, ved

saadan Renternes Nedsættelse, havde Hensigt, til Vore

kjære og troe Undersaatters Bedste og Velstand, ikke

saa aldeles har været opnaaet, da det skal have faldet

Adskillige besværligt, paa deres Eieudomme, og til de-

res Nærings Fortsættelse, at faae de behovende Penge

til Laans mod 4 pro Gento: — saa have Vi, efter slige

Omstændigheder, allern. funden for godt, forberMe
Vores Forordning, af 13. Febr." 1767, herved at igjen-

*) ophævet ved For. 12. Novbr. 1772.
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4771. kalde og ophæve; saa at det, med Renters Svarelse,

r'T^^^ skal forholdes paa samme Maade, som f5rend bemeldte

Forordning udkom. Thi byde og befale Vi hermed

Vores Statholder i Vort Rige Norge, Grever,' Stiftbefa-

lingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Lands-

dommere
j
Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og

Raad, samt Fogder og alle andre Vedkommende, som

'denne Vores Forordning under Vort Cancellie-Seigl til-

' skikket vorder, at de den paa behbrige Steder lade*

læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg,

i Vores kongelig Residentz- Stad Kjbbenhavn, den 23.

Januarii Anno i 771,

ri

9. Febr. Rentekammer - Skrivelse til Amtmændene i

Island, ang. Geistlighedens Fritagelse for Tiende

og Skat. Khavn 9. Febr. 1771. — Bekjendtgjort

i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1771. — Rentek, Isl.

. og Færo. Copieb. Lilr. P., Nr. 886.

I Anledning af (Stiftamtmandens) under 20. Septbr.

. afvigte Aar indkomne Skrivelse, og i Henseende liJ de

islandske Præsters almindelige fattige og ringe Omstæn-

digheder, have vi i Dag tilskrevet Landfoged Magnusen,

at Præsterne udi Island kan frilages for den Tiende og

Skat, som ellers herfra under 7. Novbr. 1767 er foran-

staltet af dennem at skulde svares; hvorom (Tit.) ville

give saavei Præsterne som Sysselmændene udi SOnder •

og Vester (Nordre og Ostre) Fjerdinger paa Island fornoden

Gommunication. Rentekammeret den 9. Februarii 1771 ^

9. Marts. CancelUe-Skrivelse til Professor Chr. Horrebow,

ang. nogle Forandringer i Almanakken. Khavn

') Skrivelse til Landfogden af s. D. og snmme Indhold, Co-

pieb. ssl. Nr. SS9.

I

i
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9. Marts 1771 ^ — Canc. Brevb. 1771 (Januar -April),

Nr. 221, S. 231-234. Fogtm. VI. 1, 294—295.

P. M. Paa den af Herr ELatsraad gjorte Forespørgsel,

ang. nogle Poster, som ved Almanakkerne vil iagttages

i Anledning af den om nogle Hellige-Dages Afskaffelse

og Henlæggelse til næste Sciudag, den 26. Oktbr. 'i 770

udgangne Forordning, skulde man, efter den fra Herr

Biskop Harboe herom indhentede Betænkning, tjenstlig

melde:

1) at tredie Paaskedag og tredie Pintsedag kunne

af Almanakken ganske udgaae, og i deres Sled andre

Navne indfyres, og Johannes Evangelist fremdeles blive

staaende, endskjondt den, som tredie Juledag, ikke

mere helligholdes. — 2) Kan iligemaade Hellig- Tre-

Konger-Dag, skjbndt den ikke helligholdes, i Almanakken

bUve staaende. — 3) De derefter følgende Sondage kan

Jremdeles, ligesoni hidindtil, kaldes Sondage efter Hellig-

Tre-Konger, da derved haves den Fordeel, at især den

gemene Mand desbedre kan finde Psalraer, samt Evan-

gelier og Epistler, som i Psalmebogerne under de Son-

dage ere anfOrte. — 4) Skulde det skee, at Hellig-Tre-

Konger-Dag indfaldt paa en Sondag, kan den kaldes

(jScindag efter Nyaar", og det Evangelium Matth. 2. Gap.

V. 19 til Enden, som horer til den Scindag, i Alma-

nakken anfores, da Hellig-Tre-Konger derimod i Alma-

nakken kunde sættes ved Siden af samme Sondag. —
5) Mariæ Renselses -Dag kunde, ligesom hidindtil er

skeet, i Almanakken kaldes Kyndilmesse-Ddg, men ikke

som en Helligdag anfores. — 6) Mariæ Bebudelses-Dag,

som ved Forordningen er henlagt til 5" Sondag i Faste,

skal med sit Evangelio altid paa den Dag i Almanakken

indf{jres, og bliver da, ved Siden af Mariæ Bebudelses-

Dag, sat 5*" Sondag i Faste, hgesom ellers pleier at

skee, naar en Sondag gaaer ud. — 7) Sanct Hans-Dag,

Mariæ Besogelses-Dag og Michels-Dag kunne fremdeles

1771.

9. Marts.

O jevnf. Reskr. 24. Mai 1743.
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1771. anfores i Almanakken, Jigesom det skeer med Mortens-

"T'rrr^r^ Dae oe andre flere, men ikke som helliee Daee. —
9. Marts. ^ ° ' o o

8) Da, efter forbem*' Forordning, Alle-Helgens-Dags Texl

- og Bon for Reformationen skal forklares og læses næste

Sondag efter i. Novbr., saa, naar det, som i tilstun-

dende Aar 1772, indtræffer, at Alle-Helgens-Dag, som

er den forste Novembr., falder ind paa en Sondag, kan

Texten for Alle-Helgens-Dag anfores paa samme Son-

dag, nemlig den 1. Novembr., og altsaa bem** SOndag,

naar saadant indfalder, gaae ud, og sæltes, som sæd-

vanligt, ved Siden af den 1. Novembr. 1771. Gancelliet

den 9. Martii 1771^.

23. Marts. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho-

dal, ang. Angivelse af de til de islandske Studenter

sendte Varer. Khavn 23. Marts 1771.— Bekjendtgjort

paa Althinget 1771 ved Stiftamtmandens Skriv. 18. Juli s. A.,
E

trykt i Althingsb. Nr. xxiv. — Rentek, Isl. og Færo. Copielf.

Litr. P, Nr. 929.

Det islandske Compagnie haver, i Anledning af

indløbne Irringer med nogle af de lil islandske Studen-

tere fra Island hidkomne Vare, under 14. hujus tihneldet

os, at det vil være fornoden, at hvad Vare de sig her op-

holdende islandske Studentere fra deres Venner i Island

tilsendes, bliver leveret til Gompagniets Kjcibmænd paa

Havnene der i Landet, for at samme kan sættes paa

Gonnossementerne, og Gompaguiet ved Skibenes Hjem-
*

komst deraf kan have Underretning om, hvad og hvor

meget enhver Student tilsendes. — Som vi nu og fin-

der saadant at være til bedre Orden forncidenl, saa

ville Hr. Stiftamtmand udi Sonder og Vester Fjerdinger

O Ved Gane Skriv, af s. D. er Sjeliands Bishop L. Harboe

sendt Gjenpart af denne Skrivelse (Brevb. sst. Nr. 222,

S. 234); ligeledes de ovrige Biskopper i Danmark og Norge

ved Gane. Skriv. 16. Marts s. A. (Brevb. sst. Nr. 251, S. 261

—262), derimod synes den ikke at være sendt til Biskop-

perne i Island.
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af Island lade bekjendtgjore, at de, som hidsende Vare 4771.

til de islandske Studentere, have samme Vare til Gom- ^i^^lT^TT^
^ 23. Marts.

pagniets Kjobmænd til Afsendelse at levere. Rente-

kammeret den 23. Marts 1771*.

Rentekammer - Skrivelse til Directeureme for 30. Marti.

det islandske Compagnie, ang. islandske Studenters

Foring- Khavn 30. Marts 1771. — Rentek. isl. og

Færo. Copieb.. Litr. P, Kr. 932. — Uddrag.

Paa Deres under 3. Januar- sidsti. indkomne Skri-

velse formeldes udi Gjensvar, at det med den de is-

landske Studentere i Almindelighed bevilgede frie Fo-

ring vil have sit Forblivende ved Octroyens 37. Artic,

samt Vores til Compagniet den 26. Apr. 1768 afladte

Skrivelse, hvorefter samme Frihed hverken til visse Aar,

ei heller til vis Antal af Studentere er at indskrænke,

siden Octroyen fastsætter, at Friheden er for de sig

ved Academiet i Kj5benhavn opholdende islandske Stu-

dentere. Rentekammeret den 30. Martii 1771.

Forordning, ang. Bestemmelsen af Slægtskabs- 3. April.

Grader til Ægteskab. Christiansborg 3. April

O Ligelydende Skrivelse er under s. D, afgaaet til Amtmand
O. Stephensen, samt Underretning til det islandske Com-

pagnie (Copieb. sst. Nr. 930 og 931).

*) Denne Skrivelse fra Compagniet er med Rentek. Skriv.

12. Januar 1771 (Copieb. Nr. 867^) sendt til daværende

Rector Magniflcus Etatsraad Kalis Erklæring. De islandske

Studenter have i den Anledning til Consistorium indsendt

en Promemoria, dat. 22. Februar 1771 med tilfoiet An-

mærkning af 8. Marts s. A., som haves trykt paa 1 Ark

i Fol. Der forudskikkes den 37. Artic. af Octroyen, og

derefter vises det Ugrundede og Smaalige i Compagniets

Andragende. Der bemærkes, at da for Tiden vare 24

Studenter fra Island ved Universitetet.
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m\. 1771*. — Publiceret paa Althinget 17T1 og trykt i samme

3. April. Aars Althingsbog Nr. x, 4; ligeledes bekjendtgjort i Synodal-

forsamlingen for Skalliolt Stift 1771. - Siell. Reg. 70, 939-

940. Original -Aftryk hos Hopffner. P. Péturss. Hist. Ecci.

Isl. S. 127. Qvart-Forr. for 1771, S. 40—50; Uddr. hos Schou

V, 232.

Forordning, ang. at alle de Ægteskaber iblandt

Blods- og Svogerskabs-Forvandle, hvilke ikke i Guds Lov

udtrykkelig ere forbudne, maa herefter uden Dispensa-

tion være tilladte.

Vi Christian den Syvende &c, G. A. V. At lige-

som Vi, af landsfaderlig Godhed og Omhue for at be-

fordre Vores kjære og troe Undersaatters Tarv og An-

liggende, saavidt mueJigl være kan, ved Vores under

den 27. Decembr. sidstafvigte Aar udgivne Forordning

have forundt dem Tilladelse udi nogle visse af de i

Vores Danske og Norske Lov, formedelst Slægt- eller

Svogerskab, ellers forbudne Led at indtræde i Ægte-

skab med hinanden, uden dertil i Forveien at siJge

eller behcive nogen særdeles Bevilling; saa have Vi nu

ydermere funden for godt at lade den derudi beteede

Naade .endnu gaae videre, og til den Ende hermed

bevilge og tillade, at det herefter i Almindelighed skal

staae Alle og Enhver aif de Blods- eller Svogerskabs-

Forvandle, hvis Ægteskab ikke udtrykkelig er forbuden

udi Guds Lov, frit for, uden dertil at forskaffe Vores

særdeles Tilladelse, at gifte sig tilsammen, og saadant

deres Ægteskab, naar foruden Slægtskabet ellers intet

andet betydeligt maatte være i Veien, ubehindret at

fuldbyrde; og skal allsaa Alt, hvis derimod enten udi

Vores Danske og Norske Lov eller andensteds forhen

har været anordnet, hermed være aldeles forandret og

ophævet. Thi byde Vi hermed og befale Vore Grever,

Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Præ-

sidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle Andre,

) For. 14. Decbr. 1775.
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som denne Vores Forordning under Vort Cancellie-Seigl

tilskikket vorder, at de' den paa behcirige Steder, til

Alles Efterretning, strax lade læse og forkynde. Givet

paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelig Refti-

dentz-Stad Kjobenhavn den 3. Aprilis Anno 1771.

1771.

3. April

Forordning, ang. Memorialer og deres Paa- 3. Aprii.

tegning, m. v. Christiansborg 3. April 1771 ^

— Publiceret paa Althinget 1771 og trykt i s. A. Althingsbog

N;'. Xj 5; ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsanilingen for

Skalholt Stift 1771. - Siell. Reg. 70, 940—943 [uden Schema],

Original-Aftryk hosHopffner; Qvarl-Forr for 1771, S. 41- 48;

Scixou V, 228-232.

Forordning, anlangende hvorledes med de af Sup-

plicantere indgivende Memorialer, og deres Paategning

af vedkommende Ovrigbed, berefter skal forholdes.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. , at Vi, til

desbedre Orden, samt til at forebygge, at Vore Depar-

tements og Gollegier ikke skulle vorde bebyrdede med

lovstridige og ugrundede Ansogninger, men at derimod

de Supplicantere, som maatte have noget velgrundet

og befoiet Anliggende at foredrage, kunde desto sna-

rere faae Resolution paa deres Ansogninger, have fun-

den for godt, angaaende de, enten immediate til Os

Selv, eller til Vore Departements og Collegier, indsen-

dende Memorialer og Supphquer, ei alene at igjentage

det, som, i den Henseende, findes fastsat i Vores Danske

Lovs 1. Bogs 26. Gap. 1. Art., og Norske Lovs 1. Bogs

24. Gap. I.Art., saavel som Forordningen af 5. Februarii

1685, dens 4'. §, men og end videre allern. at anordne

og befale:

1) Alle Supplicantere, og de, som for Andre for-

fatter og skriver Memorialer, skal nciie iagttage det,
>

soin i Forordningen om del stemplede Papir, i den

Henseende, er anordnet/ saa at paa ingen Memorial

o Plak. 30. Septbr. 1785; For. 28. Decbr. 1792.

///. H. 45^
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1771. eller Ansøgning, der enlen til Os Selv umiddelbar, eller

'"T'^T^ til Vore Gollegier og Departements, bliver indleveret
/\prii*

elier indsendt, skal i mindste Maade blive anseet, eller

engang derpaa Svar given, naar til samme il^ke er for-

brugt den anordnede Sort stemplet Papir med mindre

Supplicanten belægger sin Ansogning med en gyldig

og troværdig Attest om sin Uformuenhed, hvilken, uden

Betaling, skal meddeles. Og skal de Ansogninger,

hvortil ikke er forbrugt det anordnede stemplet Papir,

eller med ommeldte Attest ere belagte, tilsendes ved-

kommende Ovrigheds- Personer, paa det at de Suppli- -

cantere, som skulde og kunde have brugt det behorige

stemplet Papir, eller efter Omstændighederne den, som
' for dem har forfattet og skrevet" Memorialen, kunde af

dem vorde tilholdte at erlægge en Mulkt, forste Gang

af 1 Rd., anden Gang 2 Rd.
,
og saa fremdeles, til de

Fattiges Cassa der paa Stedet. — 2) Iligemaade skal

alle Memorialer, som, enten til Os Selv, eller Vore Col-

legi^M' oii Departements, indgives, og ere af den Be-

skaffenhed , at derom behoves nærmere Forklaring fra

Ovrigheden, forst overleveres til vedkommende Ovrig-

hed eller Betjente der paa Stedet, hvilke, efter derom

at have indhentet den forncidne Efterretning og Oplys-

ning, paa Memorialen, forend den afsendes, skal tegne

deres Erklæring, og i Fald nogen Memorial, der ikke,

som oven er meldt, med vedkommende Ovrigheds Er-

klæring er forsynet, indkommer, haver Supplicanten sig

' selv at tilskrive, at hans Ansogning uden Resolution

bliver henlagt. — 3) Ovrigheden skal være pligtig, paa

Supplicanternes Forlangende, uden Forhaling, og uden
«

derfor enten at fordre eller tage hverken Skriver-Penge

dier noget andet, at meddele Erklæring paa Suppliquen,

efter deres Pligt, og som Sandhed medforer, saaledes,

') jevnf. For. 2T. Novbr. 1775, § 8; med Hensyn til Islands

Fritngelse for Brugen af stemplet Papir see Resolution 27.

Novbr. 1775.
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som de allid kan trSsle sig til at forsvare, samt paa 1771.

det korteste og uden Omsvob, dog tydelig, og med de 3. April,

forncidne Omstændigheder, og overalt saaledes, at det

ikke skal findes fornoden, at indhente nærmere Efter-

retning og Oplysning; hvorefter Supplicanten tilbage-

leveres Memorialen med saadan Paategning, til Befor-

dring. — ^) Skulde Ovrigheden finde en Ansøgning

ganske lovstridig og ugrundet, skal de fraraade Sup-

plicanten at indlevere eller indsende samme, foreholde

ham, at han har Uret, og ved at advare ham om den

Uleilighed og Straf, ban, efter Sagens Beskaffenhed,

kunde paadrage sig, see at formaae ham til at holde

sig i Rolighed; bliver Supplicanten desuagtet dog ved

sit Forsæt, saa meddeles ham den fornødne Erklæring

paa hans eget Ansvar. — 5) Dersom Indholdet af Me-

morialen er saa beskaffen , at ingen tilstrækkehg eller

tilforladelig Erklæring kan meddeles, forend en Under-

Betjents Beretning, eller andre Vedkommendes Besva-

ring, derom er indhentet, da skal Ovrigheden være for-

bunden, forst at indhente saadanne Efterretninger, og

samme in originali lade folge med deres Erklæring. —
6) Skulde nogen Memorial, directe eller indirecte, være

stilet imod Ovrigheden selv, er Supplicanten ikke desto-

mindre pligtig, hos ham at anholde om den paa Memo-

rialen fornodne Erklæring, og dersom samme skulde

blive ham nægtet, skal han anfore paa Rubrum af hans

Ansogning saadan Ovrighedens Vægring, og i delte Fald

alene, saavel som og ellers, naar Ovrighedens eller an-

den vedkommende Betjents Erklæring, imod denne For-

ordnings 2*" og S*"** §, bliver nægtet, skal del være

tilladt uden Erklæring at indgive Memorialer; men den -

Ovrigheds-Person eller Betjent, som det tilkommer at

erklære sig paa en Supplique, og saadant nægter, eller

Supplicanten dermed utilbørlig opholder, kan vente

derfor, efter Fortjeneste, at vorde anseel, ja og, efter

Omstændighederne, med Embedes Forbrydelse. —
• 45*
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7) Paa del og iisandfærdii2;e og ærerorige Beskyldninger,

som i de indlobende Memorialer maatle forekomme,

desto vissere kunde blive afslraffede, pg i Almindelighed

med tilforladelig Vished kunde vides, fra hvem samme

ere indkomne, skal Memorialen af Supplicanten, og, naar

han ikke selv har forfattet Suppliquen, af Goncipienten,

eller, i Fald hiin var fraværende, eller ikke kunde

skrive, da af denne, paa egne og Mandants Vegne,

egenhændig med hans Navn underskrives. — 8) Memo-

rialerne skal, uden unyttig Vidtloftighed og Formaliteter,

være forfattede saa kort, som muelig, dog deri anfbrt

de fornodne Omstændigheder, saa og være tydelig
* *

skrevne, samt. tillige med Ovrlghedens eller vedkom-

kommende Betjents Erklæring, v£bre indrettede efter

det denne Forordning vedf5iede Schema. Hvorefter de

Vedkommende sig allerund. have al rette. Thi byde Vi

og hermed allern. befale Vore Grever, Stiftbefalings-

mænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdommere,

Laugniænd. Præsidenter, Borgemestere og Baad, Fogder

og alle Andre, som denne Vores Forordning, under

Vort Gancellie-Seigl, tilskikket vorder, at de den paa

behiirige Steder, til Alles Efterretning, strax lade læse

og forkynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi

Vores kongelig Residentz-Slad Kj(5benhavn den 3. Aprilis

Anno 1774.

[Schema]

:

Sledet hvor Supplicanten Til

hjemme horer. Kongen!
Datum og Aarstal.

Suppiicanlens fulde Navn,

Embede, Characteer eller

Nærings-Brug, samt kor-

' lelig anfiirt, hvad der

egentlig soges.

Vedkommende kongelig Be-

tjent eller Ovrigheds Navn, Her anfcires Memoria-
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som paa Ansogningen har . ' len i sig selv.

erklæret.

Concip. N. N.

Procurator eller By-, Her- allerunderdanigst

reds- eller Soren-Skriver N. N.

der paa Stedet. N. N.

[paa det andet Blad]

:

allerundérd. Erklæring

!

Her anfdres vedkommende Ovrigheds Erklæring.

Den 1771. N. N,

1771.

3; April

Plakat ang. Gjeldssagers Behandling. Chri- s. Aprii

Stiansborg 8. April 1771*. — Publiceret paa Althin-

get 1771 og indfort i Althingsb. s. A. Nr. x, 6. — Siell. Reg.

70, 958^-959. Original-Aftryk bos Hopffner. Qvnrt-Forr. for

1771, 's. 50-52; Schou V, 233—234..

Plakat, ang. afc Justitien udi alle Gjelds-Sager, uden

Hensigt til Debitors Stand eller personlige Anseelse,

prompte skal administreres.

Vi Christian den Syvende <&c. G. A. V., al, efter-

som Vi af mange paa nogen Tid til Os' indlcibne An- -

sSgninger have fornummet, hvorledes adskillige Credi-

lorer have besværet sig over, at de hos en og anden

af deres Debitorer ikke kunde komme til deres tilgode

havende Fordringer, efterdi nogle Debitorers Stand

eller personlige Anseelse enten ganske betog dem

Lejlighed til at faae samme deres Fordringer ved Ret-

tens Middel inddrevne, eller i det mindste gjorde dem

saadant meget vanskeligt; saa have Vi desaarsag fun-

den for godt hermed at byde og befale, at der udi

Gjelds-Sager med Alle og Enhver udi Vore Riger og

Lande paa een og samnje Maade skal forholdes, og

efter Lovens Bydende paa enhver af Vore Undersaatter,

fra den Fornemste indtil den Ringeste iblandt dem,

uden Forskjel med al Strenghed forfares, saaledes al

') For. 10. Decbr. 1790.
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1771. udi dette, ligesaa vel som, udi alle ovrige Tilfælde, hver-

r"*7""T^ Ji-en Gunst eller Persons Anseeiso skal have Sted; til
3. April. '

hvilken Ende samtlige Rettens Middel og Betjente skulle

være pligtige til, uden Hensigt til nogen Debitors Stand

eller personlige Anseelse, ikke alene* uden Ophold, paa

Forlangende, at meddele Enhver, som maatte have noget

at fordre hos ham, Stævning til Sags Anlæg og paa-

folgende Dom , men endog ellers, efter Sagens Beskaf-

fenhed og Lovens Forskrift og Orden, være ham med
' Rettens Pleie. Beslag, Arrest, Immission og andre an-

ordnede Tvangsmidler behjelpelig, og i alle Henseende

prompte administrere Justitien. Hvorefter de Vedkom-

mende sig allerund. have at rette. Thi byde og befale

Vi hermed Vore Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer,

Biskopper, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præ-

sidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle Andre,

som denne Vores Placat under Vort CanceHie-Seigl til-

skikket vorder, at de den paa behorige Steder, til Alles

Efterretning, strax lade læse og forkynde. Givet paa

Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelig Residentz-

Stad Kjobenhavn den 8. Aprilis Anno 1771.

13. April. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tlio-

dal, ang. Thingsvidners Optagelse. Khavn 13.

April 1771. — Indholdet af denne Cancellie-Skrivelse er

hekjendtgjort paa Althinget 1771 ved Stiftamtmandens Brev

18. Juli s. A-, trykt i Altliingsbogen Nr. xxiv. Cancell. Brevb.

1771 (Jan. til Apr.) S. 352- 353.

P- M. Som Ganeelliet fra det kgl. Rentek. er bleven

tilstillet Hr, Stiflbefalingsmandens Betænkning, ang. de

ved Landfogdens aarlige Regnskaber paa Island fore-

kommende Thingsvidner, om forbuden Handel med Meel

&(;., og det deraf fornemmes, at endeel Sysselmænd,

naar de forud vide at ingen deslige forbuden Handel

i Thinglauget har gaaet i Svang, skal have reenskreven

Tbingsvidnerne hjemme, for at vinde Tiden, og siden

ved Examinationen paa Thinget tilsat Svarene, soin, i
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Henseende lil at de kunde være forskjellige fra de civ- 1771.

rige i Blæk og Stiil, kan have eivet Ånlednins til, at .T"T"^° o
j

o ' 13. April..

de i Kammeret ere holdte mistænkelige for Uefterret-

hi^hed: saa skulde man tjenstligst have Hr. Stiftbefa-

lingsmand anmodet, al ville, efter det af Dem gjorte

Forslag, tilholde Sysselmændene, saavel noie og ved-

borligen at forrette Examinationen, som og, paa en

mere lovformelig Maade end hidindtil, at forfærdige og

udstede Thingsvidnerne for Retten. . Cancelliet deri 13.

Aprilis 1771.

Forordning ang. Straf for grove Tyverier. 27. Aprii.

Christiansborg 27. April 1771*. — Publiceret pna

Allhinget 1771 og trykt i Althingsb. s. A. Nr. x, 8. — Siell.

Reg. 70, 989^—990. Original - Aftryk hos Hopffner; Qvart-

Korr. for 1771, S. 50—57; Schou V, 236—237. - General-

Procureur Stampes Berænkning 3. April 1771, ledsaget afUd-

Kast til Forordningen, er trykt i hans »Erklæringer« VI,

253-255.

FouoRDisiNG, hvorved den for grove Tyverier fast-

satte Straf, at miste Livet, forandres til Kagstrygen og

Brændemærken, med videre, og saadan Straf, efter

Ober-Rets Dommen, strax at exeqveres.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at ligesom

Vores Hensigt, til Vore kjære og troe Underdaneres Sik- '

kerhed, gaaer derhen, at Vore S(raf-Love nciie maa

efterleves, og den derudi for Misgjerninger satte Straf

i alle Maader fuldhyrdes, saaledes, al de, der begaaer

slige Misgjerninger, ikke skulde have Anledning til, at

gjore sig Haab om Straffens enten Eftergivelse eller

Formildelse; saa ville Vi og, at der imellem Straffens

Haardhed og Misgjerningens Grovhed skal i Agt tages

en billig og rimelig Proportion, og da saadan Propor-

tion eller Forhold just ikke udfordrer, al den, der har

begaaet et, skjondt groft Tyverie, skal straffes paa Li-

vet; saa have Vi allern. funden for godt, i Henseende
-

') Reskr. 9. Marts 1775 ; For. 20. Febr. 1789 ; For. 1 1 . Apr. 1840.
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1771. til Straffen for grove og gjentagne Tyverier, at anordne

^^""^ oe befale: al, i de Tilfælde, hvor de, som have be-
2.7. April. ^ ' '

'

gaael sær grove og qvalificerede Tyverier, hidindtil,

ifolge Vores Lov og Forordninger, ere dbtnte til at

miste Livet, der skulle de efterdags alene dommes til

at kagstryges, have Tyvs -Mærke paa deres Pande, og

arbeide i Jern deres Livstid, men i de Tilfælde, hvor

de, som have begaaet Tyverie, hidindtil ere domte til

at kagstryges og brændemærkes, der skulle de efter-

dags alene dommes til at kagstryges, og arbeide i Jern

deres Livstid ; hvorimod alle shge Domme, naar de

ved Ober-Retten ere stadfæstede, og de Skyldige ikke

forlange dem appellerede, skulle af vedkommende Ov-

righed uopholdelig, og uden Os i Forveien at forestilles,

besorges exequerede. Tbi byde og befale Vi hermed

Vore Grever, Stiflbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper,

Amtn)ænd, Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter,

Borgemeslere og Raad, Fogder og alle Andre, som

denne Vores Forordning, under Vores Gancellie-Seigl,

tilskikket vorder, at de den, paa behbrige Steder, lil

Alles Efterretning, strax lader læse og forkynde. Givet

paa Vort Slot Christiansborg i Vores kongelig Residentz-

Stad Kjbbeahavn den "27. Aprilis Anno 1771.

27. April. Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Skuli

Magnusson, ang. Beregning af Mandslaan i Gull-

bringa- og Kjosar- Syssel. Khavn 27. April

1771*. — Renfek Isl. og Færo. Copieb. Litr. P. Nr. 941-

Ved den udi Hans Skrivelse, dat. 15. Januar 1770,

indsendte Specification over de 107 Mandslaan udi

Gulbringe Syssel og Mosfeldis Thiuglaug, som ifolge

kgl. Resol. dat. \2. Decbr. 1769 formedelst Inventarii-

Baadenes Afskaffelse fra 1. Januar 1770 tilfalder den

kongelige Gasse, foreslaaer Han vel, at samme Mands-

') kgl. Resol. 29. Juli 1779.
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laaa maatte den kongelige Gasse lil Indtægt beregnes, 1771.

saasom : "i^TT"*^
27. April.

af de 70 Mandslaan udi Gulbr.

Syssel efter Fiske - Landskyhi a

IVs Rd., er , 105 Rd. « Sk.

og af de 37 Mandslaan udi Mosfeldts

Thingiaug efter Fride-Landskyld

å 40 Fiske 32 — SSV- —
tilsammen Grener 137 Rd. 85*. <2 Sk.

Men da de 37 Mandslaan i Mosfeldts Thingiaug

ikke vedkommer Fride - Landskyld, men Baadenes Ud-

redning og Fiskeriet i Guldbringe Syssel, samt desaar-

sag efter Fiske-Landskyld bor betales, saa haver Han

for de fulde 107 Mandslaan fra 1. Januarii 1770, og

fremdeles aarlig, udi aflæggende Regnskaber til Indtægt

at beregne for hver iVs; Rd. Croner, er 160 Rd. 48

Sk. — Skulde ellers til sine Tider fiskelose Aaringer

indlræfife, ou Bonderne da med Thinasvidner bevise, at

de ei ere istand til at betafe Mandslaanei med Fisk,

kan Bonderne, som sædvanligt, i saadanne Aaringer,

erlægge 1 Rd. Specie pr. Mandslaan, der saaledes udi

aflæggende Regnskaber ifolge denne vores Ordre og

imod bercirte Thingsvidner skal passere. Rentekam-

meret den 27. April 1771.

Cabinets - Ordre ang. Finants - Collegii og de e. Juni.

tre Kamres Oprettelse, m. v. Christiansborg 6.

Juni 1771 ^ — Publiceret paa Althinget 1771 og trykt i

s. A. Althingsb. Nr. xxiv, 2. — Original-AftryK hos Hopffner.

Qvart-Forr. for 177K S. 7!-73 iTydsk sst. S. 73—75); Sebou

V, 253.

Cabinets-Ordre om Indrelnineen af el Finants-Col-

legio og trende adskilte Kammere, nemlig: for Danmark,

for Norge og for de Tydske Provindser.

') For. 21. Januar 1773.
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1771. Da Jeg har fundet for godt at foretage en vis

r*^"^T~ Forandrins i Finanlz- oii Karneral - Forretningernes Be-
6. Juni. DO o

handling i Mine Riger og Lande, saa har Jeg i denne

Henseende gjort folgende Indretning; forst er af Mig

opreliet et Finanlz-Collegium, som bar den almindelige

' Bestyrelse af alle Finantz-Sager, . samt derhos Tilsyn

raed alle de Personer hvis Forretninger didhon horer;

for det andel, er det hidtil værende Rente- og General-

Toldkammer ophævet; livorimod, for det Iredie, trende

adskilte Rentekammere ere af Mig oprettede, hvilke

paaligger at bescirge alle de Ting, .der hidtil have væ-

ret behandlede i formeldte Rente- og General - Told-

kammer, saa at et af disse Rentekammere, under
~ Navn af Dansk Kammer, forvalter Kameral-Væsenet i

Kongeriget Danmark og Mine uden for Europa liggende

Lande; det andet Kammer, under Navn af Norsk Kam-

mer, bestyrer alene Kameral - Væsenet i Kongeriget

Norge og Island; det Ir^die Kammer, under Navn af

Tydsk Kammer, bar Kameral-Væsenet i Herlugdommene

Slesvig, Holsleen og Grevskaberne Oldenborg og Del-

raenhorst. Jee befaler derfor, at Enhver fra nu af skal

henvende sig til disse nye opretlede Kammere i alle de

til Kameral-Væsonel henh(5rende Forretninger, og ellers

rette sig efter hvad fra disse Kammere i ovenmeldte

Henseende maalte vorde befalet. Christiansborg- den

6. Junii Anno 1771.

L

13. Juni. Forordning ang. Leiermaals-Bfiders Eftergivelse,

m. V. Hirschholm 13. Juni 1771*. — iklte puhii-

ceret i Island, og maaskee ikke dertil sendt, da den allerede

er hævet ved For. 27- Febr. 1772. ~ Cane. Siell. og Fyenske

eller det 1. Departem. aabne Breve (1. Mai 1771 til ult. Febr.

1773), Fol. fiO''—70. Original-Aftryk hos Hdpffner. Qvart-Forr.

for 1771, S. 75- 76; Schou V, 253—254. General - Procu-

reur Stampes Udkast til denne Forordning er Irykl i hans

« Erklæringer« VI, 260.

For. 27. Febr. ^72.
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f

Forordning, anlancende Bdders 02 al anden Strafs 1771.

Eftergivelse for Leiermaal, samt om slige Boms Daab, 13. Juni.

jned videre.
—^^-^^^-^.^

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, da

ledige Personer, som uden for Ægteskab avle Born

sammen, ved de, for saadan Leiermaal, i Loven fast-

satte Boder og anden Straf, ofte hindres fra at efter-

komme de dem, som Forældre, paaliggende Pligter til

Bornenes Opdragelse: saa have Vi, for at sætte dem

istand til at opfylde disse Pligter, allern. funden for

godt, aldeles at eftergive og ophæve, saavel Leiermaals-

Boderne som al anden for Leiermaal fastsatte Straf, og

især den. ved Forordningen af 8, JuniiJ767, dicterede

Straf, af at sidde paa Vand og Brod. Ligeledes ville

Vi og allern., at' der ved slige Borns Daab aldeles ikke,

enten i Henseende til Tiden, eller det, der erlægges ti!

Præsten og 5vrige . Kirke - Betjentere, eller andre Om-

stændigheder, maa gjores nogen Forskjel imellem dem

og ægte Bcirn, og at deres F(3dsel uden for Ægteskab

ingenlunde maa ansees som en Plet, eller dem i nogen

Maade forekastes eller bebreides. Naar og en af tvende

Æstefolk niaatle forsee sie. oe bedrive Hoer, da til-

kommer det alcno den uskyldi'ge og fornærmede Æg-
tefælle at klage derover, og saa længe samme lier

stille, skal det ikke være nogen Anden tilladt, derpaa

at tale. Thi byde og befale Vi hermed Vore Grever,

Stiftbefalingsmænd , Friherrer
,

Biskopper, Amtmænd

,

Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere

og Raad, samt Fogder og alle Andre, som denne Vores

tororduing, under Vort Cancellie-Seigl, tilskikket vor-

der, at de den paa behorige Steder, saav^el som af

Prædikestolene, til Alles Efterretning, strax lade læse

og forkynde. Givet paa Vort Slot Hirschholni den 13.

Junii 1J71.

Cancellie-Plakat, ang. de i Commissoriis hid- 14 junj.

indtil indforte saedvanligeJiClausuler. Khavn 14.
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71. Juni 1771. —-Publiceret paa Allhinget 1772 og indfort i

Althingsbogen s. A. Nr. ui, 2. — Canc. Siell. og Fyenske eller

det 1. Dopartem. anbne Breve (l. Mai 1771 til ult Febr.

1773), 71^—74. Original-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr.

for 1771, S. 79-84; Schou V, 255—259.

Hans kongel. Maj*" til Danmark og Norge &c. De-

puterede udi det Danske Cancellie- Collegio, gjore vit-

terligt: At Hans Majestæt, ved allern. ResoL af Dato 5.

hujusj har befalet os at bekjendtgjore, at udi de, fra

-det Danske Cancellie, paa Vedkommendes Ansøgning,

udstædende Commissoria, saavel udi particuliere Tvi-

sligheder, som til Skifters Behandling, for Fremtiden

ikke skal indfores, og udi ethvert gjentages, den ellers

sædvanhge Glausula, men, naar ikke saadanne særde-

les Omstændigheder maalte forefalde, som udfordre

nærmere kongl. Resolution, haver saavel Dommere, som

Parterne, derved folgende al iagttage og efterkomme:

1) Naar de, som saaledes bevilges til Gommissa-

rier, sig saadant godvilligen ville paatage, skal de være

pligtige, tilligemed tvende andre Commissarier, som

Vedkommende paa deres Side, om de det efter Tilbud

begjære, strax og i del seneste inden 3 Uger i Dan-

mark, og i Norge: 6 Uger Sondenfjelds, og 10 Uger

Nordenfjelds, efterat Stævningen lovligen er bleven

forkyndt, have at foreslaae og gjcire Ansogning om,

saasom, efter saadan Tids Forlob, ingen Contra-Com-

missarier bliver bevilget , Parterne paa en for dem,

og i Særdeleshed for de Indstævnte, beleilig Tid og

Sted, med forderligste for dennem lovligen at indkalde,

oa da dennem, om deres imellemværende TvisliGhed:

enten udi Mindelighed at forene, eller, for saavidt deraf

ei for andre Retter er anhængig gjort og paakjendl,

ved endelig Dom oe Sententz efter Loven at adskille;

alt inden 6 Maancder i det længste, efter at Stævnin-

gen, med sin lovlig Forkyndelse, for dennem er kom-

men i Rette. — 2) Skulde nogen betydelig og vigtig

Aarsag indløbe og forefalde, hvorfore Sagen ei, inden

berørte 6 Maaneder, kunde afgjores, da have de derom
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til Gancelliet at referere, saasom Hans Majestæt, i saa- 1771.

dan Tilfælde, vil have sig forbeholden Tiden at pro- 14. Juni.

longere, og en længere Terminj efter den anfdrte Aar-
'^""^

sags Beskaffenhed, at sætte. — 3) Hvis Gommissarierne

og i saa Maade forrettendes vorde, have de de Inleres

serende paa Ansogning, under deres Hænder og Signe-
^

ter, beskreven at give, som de viiie ansvare og bekjendt •

være. — 4-) Dersom og en af Gommissarierne, forme-

delst lovhg Forfald, ei til den berammede Tid og Sted

mode kunde, da skal den, som tilstede kommer, Fuld-

mast have oa anbefalet være, en anden udi den Ude-

blivendes Sted til sig at tage, og den til dem ergangne

Befalniiig alligevel at fyldestgjbre og efterkomme, da

og den, som saaledes indkommer i den Fratrædendes

Sted, skal træde i hans Rang og Sæde ved Gommissio-

nen*; ligesom og Gommissarierne skal i Gommissionen,

saalænge den af dennem betjenes, uforandret beholde

samme Rang og Sæde, som de tage naar de den be-

gynde, uanseet at nogen af dem, i samme Tid, med

andet Embede eller hciiere Gharacteer kunde blive

benaadet. — 5) Skulde Gontra-Parterne ei, inden for-

bemeldte Tid, strax foreslaae og gjore Anscigning om
'

tvende Gommissarier paa deres Side, have Hoved-Gom- -

missarierne alene med Commissionen at fortfare, og

den, uden videre Ophold, til forsvarlig Rigtighed og

Endskab at befordre. — 6) Endeligen haver de og, om
der forefalder nogen Tvistighed at kjende paa, alvor-

ligen at tilholde Parterne og deres Procuratores, at de

entholde sig fra al ufornoden Vicltloftighed og Ophold,

og alle deres Breve og Beviisligheder, som de til Sa-

gens Oplysning og Rettens Bestyrkelse kan have, saa

betimelig for dennem i Retten indlægger, at Sagen in-

den den foreskrevne Tid kan komme tii Ende. Men

skulde Parterne eller deres Procuratores herimod handle,

have de, naar ei, som tilforn er meldet, nogen saa

') Plakat 15. Juli 1808.
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177-1. viglig og betydelig Aarsag, at de derom til Cancelliet

14. Juni. at referere finde fornoden, indfalder, ikke destornindre

^^*""^*^med Sagen at fortfare, samme, efter de for dem frem-

lagde Documenter, til Doms at optage, og den,' inden

den forskrevne Tid, til forsvarlig Riglighed og Endskab

at befordre, saasom ingenlunde, uden vigtig og gyldig

Aarsag, derudi kan ventes dispenseret; ligesom og de

Tilforordnede i Hoieste Ret, om nogen afParlerne, over

uforsvarlig dennem af Commissariei'ne, imod hvis fore-

skrevet slaaer, forvoldel Ophold, maalte klage, skulle

være pligtige derpaa al dciumie, og dennem, for saa-

dan befunden Rrbst, enten vedborlig at ansee, eller,

om de urigtig beskyldes, derfor at frikjende, og al bil-

lig Reparation at give. — 7) Paa samme Maade skal

og forholdes, naar nogen bevilges Skifte Commissarier,

saavel i Henseende til de af vedkommende Arvinger

eller Creditorer ansøgende Contra - Commissarier, som

og at de, paa hvilken Tid og Sted Skiflet berammet

vorder, samtlige vedkommende Ar\nnger og Creditorer

for sig lovligen lade indkalde, og da, saavel med Gjæl-

dens Afbetaling, som med Skifte og Deling, sig i alle

Maader efter Loven forholde, saa al de Vedkommende
- paa alle Sider, hvis Ret er, vederfares. — 8) Dersom

og imellem Arvingerne indbyrdes,, eller imellem Arvin-

gerne og Creditorerne, saadanl Skifte angaaende, nogen

Tvist og Irring falde kunde, have de dennem derom

enten udi Mindehghed at forene, eller, forsaavidt deraf

ei for andre Retler er anhængig gjort og paakjendt,

ved endelig Dom og Sententz efter Loven at adskille,

alt inden 6 Maaneders Forlob i det længste, efter den

Tid som bcir ansees for rette Tægte-Dag, nemlig, naar

det publicerede Proclama, med sin lovlig Forkyndelse,

for dennem er indkommen i Skifte Retlen. — 9) De

som saadant Skifte forrettendes vorder, skulle og være

pligtige: i alle Maader at holde sig den 1. Arlikul udi

den, om adskilligt Justilien vedkommende, den 31.

Marlii 1719 udgangne Forordning, efterrettelig, hvilketog
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skal skee af den OvrigheJ og Rollens Beljente, som

det ellers kunde tilkomme samme Skifte al forvalte,

for saavidt bemeldte Articul dem angaaer, som og at

, Intet i deres Rettighed skal afgaae. 1 ovrigl skal, i

Henseende til Skifte - Gommissarjer, forholdes ligesom

forhen i den 2., 3., 4.,- 5. og 6. § er anordnet. — 10)

Naar Gontra-Gommissarier bevilges, være sig enten udi

particuliere Tvistigheder, eller til Skifters Behandling,

skulle de være pligtige al tiltræde Gommissionen, som

skal holdes paa det Sted, hvor samme af Hoved-Gom-

missarierne er begyndt og den, tilligemed dem, efter

det ergangne Gommissorii Indhold og Anledning, i alle

Maader, til forsvarhg Rigtighed og Endskab befordre,

rettende sig i dvrigl efter foregaaende 4; §. Hvorefter

alle Vedkommende sig have at rette. Det kongelige

Danske GancelUe den 14. Junii 1771.

Forordning ang. det forhenværende General-

Commerce - GoUegii Ophævelse. Hirschholm 18.

Juli 1771*. — De almindelige under dette Collegium for-

hen sorterende Sager og Beretninger henlægges til Finance-

Collegium, de specielle Sager og Aiisogninger under Kamrene.

— Emaneret igjenneiii Finance-Collegium. Original-Aftryk hos

Hopffner. Qvart-Forr. for 1771, S. 150-151 (Tydsk 152—153);

Schou V, 291-292.

Forordning anlangende Borns Hjemmedaab,

m. vid. Hirschholms Slot 27. JuJi 1771. —
Publiceret paa Althinget 1772 og indfort i Althingsb. s. A.

Nr. III; ligeledes beUjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skal-

holt Stift 1772. - Canc. Siell. og Fyenske eller det i. Depar-

tem. aabne Breve (I. Mai 1771 til ult Febr. 1773), ISS.

Original-Aftryk- hos Hopffner; Qvart-Forr. for 1771, S. 153

—154; Schou V, 293. — General-Procureur Stampes Udkast

til denne Forordning er trykt i hans .^Erklæringer" VI, 261-

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, da

de spæde og nyfodte B5rns Helbred ofte maa lide, og

') jevnf. Cabinels-Ordre 19. August 1771.
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1771. deres Liv sætles i Fare, ved det, at de, ifolge Forord-

"T'^'C'Tr' ninaen af 19. Martii 1745, ikke, uden under særdeles
2T. Juli.

Vilkaar, maa hjemniedobes, men strax, eller efter nogle

Dages Forlob, skulle bringes lil Kirken,' for der offent-

• iig at dobes, og det uden Henseende til Aai'ets Tid,

Veirligels Haardbed og Veiens Længde og Besværlighed,

med videre: saa have Vi allern. funden for godt, her-

med, for saa vidt, at igjenkaldc bemeldte Forordning,

og overlade det derimod til Forældrene selv, efter det,

Barnets Helbred og Omstændigheder udfordre, saavel

at lade det hjemmedobe, hvilkel Præsten, naar det af

ham forlanges, ikke maa nægte at forrette, som siden,

naar det, uden Fare for Barnels Liv og Helbred, kan

skee, at lade det bringe til Kirken; hvilket dog For-

ældrene ikke skal være forbundne lil, inden nogen vis

Tid efter Loven at lade skee; hvorimod Vi desto sik-

krere forvente, at Ingen, uden Nodvendighed, udsætter

deres nyfddde Bdrns Daab. Thi byde og befale Vi

hermed Vore Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Bi-

skopper, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præsi-

^ denter, BorgemestGre og Raad, samt Fogder og alle

Andre, som denne Vores Forordning under Vort Gan-

. celHe-Seigl tilskikket vorder, at de den paa behorige

Steder, saavelsom af Prædikestolene, til Alles Efterret-

ning, strax lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot

Hirschholm den 27. Julii Anno 1771.

H

19. August. Cabinets-Ordre og Reglement ang. Forretnin-

gernes Deling mellem Collegierne. Hirschholm

19. August 1771 \ — Puhiiceret paa Althinget 1772

og indfort i Althingsh. s. A. Nr. iv - Original- Aftryk hos

Hopffner; Qvart-Forr. for 1771, S. 1G0-1G3 (Tydsk sst. S

163 166); Schou V, 294—295.

Gabtnets-Ohdre og Reglement, de Forretninger an-

gaaende, som fra Gancellie- Collegierne til Finantz-Col-

O For. 20. Oktbr. 1773.

4
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legium overdrages, og Grændsernes nærmere Bestem- <771.

melse imellem disse Gollegier. 19. August.

Eftersom Jeg haver fundet for godt, til Min Tjene-

stes des bedre Befordring, og til des stiSrre Orden i

,de ofiFentlige Sager, saaledes at bestemme de Forretnin-

ger, som paaligge Mine forste Gollegier og Departements,

at ethvert især skal besCrge de Sager og Lands-Anlig-

gende, som udgjdre dets væsentlige Gjenstand, eller

staae med samme i Forbindelse; og da Jeg har bemær-

ket, hvorledes adskillige hidindtil Gancellierne tillagde

Forretninger egentlig henbore til Finanls-Gollegii Depar-

tements; saa har Jeg efter foregaaende Undersbgning

besluttet, at fastsætte Folgende:

i) Forbliver ved begge Gancellie-Gollegier, og skal

fremdeles henhcire til deres Ressort: a) Expeditionen

af alt det, som angaaer Mit kongelige Huus og dets

Arve- Regjerings- ogHoiheds-Retligheder, som og Lovenes

Bekjendtgjcirelse og deres Interpretation, som angaae

Undersaatters personlige Rettigheder og Fortrin; følgelig ^ -

alle Lehns-Breve, Naturalisations-Breve, Stands- ogRangs-

Forhdielser og alle Diplomata, Patenier og Bestallinger,

som derover udfærdiges; — b) alle geistlige. Kirke- og

Skole-Sager, samt Opsyn over de geisthge Personer,

og pia funda med sammes Forvaltning ; — c) Justicens

Forvaltning in civilibus, ecclesiasticis og criminalibus,

saavel i Almindelighed, som og i de Tvistigheder, der

opkomme i Gameral- Politie-Oeconomiske- ogGommercial-

Sager, naar samme tilforn for vedkommende Jurisdiction

ere ventilerede, og ei ved Lovene kan decideres; tillige

alle Extrajudicial-Sager, Arv- og Successions-Væsen i

Stæderne og paa Landet, tilligemed Successionen udi

Fæste-Godserne, alle Testamenter, Gontracter og Hypo-

Ihekep, samt Formynder - Væsenet. — Derimod skal

2) herefter af Finantz-Gollegio bescirges og altsaa fra

GancelHerne derhen overdrages: Alt det, som angaaer

Kjcibstedernes indvortes Indretning og ei henhdrer til

^J/. B. 46

1
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1771. Ecclesiastica, Jurisdictionalia , eller nogen anden af de

'T*^'^*^ ovenmeldte Objecta; fclgelitien Landhusholdningen og

al Næring i Stederne og paa Landet; ^jcibstedernes

Contributions- og Regningsvæsen, det hele Oeconomiskc

og Gominercial-Politie, Medicinal- og Jordemcidre- samt

Pest- og andre Sundheds- Foranstaltninger, Reise- og

Scie-Passernes Udfærdigelse. — Og befatte sig Mine

Cancellier i Fremtiden ei videre med Handlings-, Fa-

brique-, Laugs-, Haandværks- og Axeltorvs -Sager, ei

med Frugt- og Korn-Politie, ikke heller med Maal, Alen

og Vægt, ei med Marsch-, Indqvarterings-, Recrute-,

Land-Militz- eller SSe-Énroullerings-Sager; ei med Dige-

og Dæmnings-Foranstaltninger, ei heller med Tugthuse-

nes oeconomiske Forfatning: ei med Anordninger om
Tjenestefolk og Tyende; ei med nogen Assistenz- eller

Laanehuus, ellér Lotterier, ei heller med Veie-, Broe-

eller Vandlednings-Sager; ei med Enke-Gasser (de for

Præste-Enker aleneste undtagne),^ og overalt ikke med

nogen Ting, som angaaer Politiet og den oeconomiske

Forfatning udi Kjobstederne og paa Landet, saa længe

af Alt dette ei nogen Proces opkommer. — Denne nye

Indretning og Affairernes Adskillelse skal tage sin Be-

gyndelse med fcirste Oclobris dette Aar, indtil hvilken

Tid disse Sager fremdeles udfærdiges og afeyores, hvor

de hidindtil ere blevne udfærdigede. Men fra anforte

Dag af har Enhver sig i disse Sager med sine Fore-

stillinger, Ansogninger, Beretninger åc. til det CoIIegium

at henvende, til hvilket Jeg samme efter dette Regle-

ment henlagt haver, hvorfra han Resolution skal vente.

Hirschholm den 19. Augusti 1771.

18. Oktbr. Reskript til Stiftamtmand Thodal, ang. Col-

lationer til Præstekalde, m. v.. Christiansborg

18. Oktbr. 1771. — Canc. Archiv. 4. Departeni. Re-

• gistrant: „Ost- og Vestindiske med flere Oer, tilligemed Lehn-

Sager, eller det 4** Departements lukte og aabne Breve, begyndt
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1771 den 1. Mai og endt 1773 ult. Febr.", S. 58-59- — 1771.

Fogtm. VI. 1, 331. ——s.--^

18. Oktbr:
Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da du,

under 24. Augusti sidstleden, til Vores Danske Gan-

cellie haver indberettet, hvorledes der ved din Nær-

værelse paa Vort Land Island skal være nogen Tvivl

om, hvem det tilkommer at udstede Collationer til Præ-

stekald, og at præsidere i Oberretten, siden Amtmanden

forhen, i Stiftamtmandens Fraværelse, begge Dele haver

forrettet: saa give Vi dig, i Anledning heraf, tilkjende,

at Vores allern. Villie og Befahng er: at, saalænge du

er i Landet, haver du at udstede Collationer til Præste-
7 -

kald, samt at præsidere udi Oberretten, men, i din

Fraværelse , Amtmandeu. Derefter du dig* allerund.

haver at rette, og Vedkommende Shgt til Efterretning

at tilkjendegive. Befalendes &c. Christiansborg Slot

den 18. Oktbr. 1771 [ad mandatum].

Norske Kammers Skrivelse til Handels-Com- 26 oktbr

pagnietj ang. islandske Studenters Foring. Khavn

26. Oktbr. 1771. — Isl. Copieb. Litr. Q, Nr. 24.

Af Clemens Lassen er her under 8. hujus foredra-

get, hvorledes det almindelige Handels - Compagnie

vægrer sig for at udlevere ham nogle fra Island med-

bragte Varer, som kun skal bel5be sig til 20 Rd. efter

Landets Taxt, og det alene paa den Grund, at han er

fcidt af norske Forældre; han har tillige fremlagt ei

alene Stiftamtmand Thodals Betænkning, af Indhold, at

ham ikke vel kan nægtes det Privilegium , som allern.

er forundt de islandske Studentere, efterdi Præsten Hr.

Arne Thorarensen haver forklaret, al han har i mange

Aar opholdt sig i Island, og er som opdragen der, har

nydt der Information, er Landets Sprog mægtig, be- .

vant al Landets Leilighed, bekvem til al tjene Publico

der, og desuden fattig og faderlos. Endelig haver og

Gonrectoren ved Skalholts Skole, Povel Jacobsen, ved-

46*
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f77i. bSrligen attesteret, at han efter Skole -Forordningen

26*~Oktbr ^^''^^^^S publice examineret til Demiss, og som De

missus gaaet derfra til Universitetet, for sammesteds at

deponere. Vi indsee og ei andet, end at jo enhver

Hans Maj" Undersaat, som er opdragen i Island, samt

derfra demilleres, og folgelig er islandsk Student, bor

nyde godt ad det de islandske Studenter i Hensigt til

Fciringen allern. meddelte Privilegium, hvorfor vi ogsaa

haabe, at det almindelige Handels-Compagnie ikke gjor

videre Vanskeligheder i at udlevere bemeldte Cl. L.

hans foranforte Foring , saavidt samme ikke overgaaer

det allern. stipulerede Qvantum; dog ville vi om den

i saadan Henseende af Dem gjCrende Anstalt forvente

Deres behagelige Underretning. Det Norske Kammer

den 26. Oklbr. 1771 ^

11. Novbr. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, aiig.

Lfinnen for Notarius i Overretten. Christiansborg

11. Novbr. 1771. — Canc. Arch. 4^* Departements

Registrant, S. 82—83.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Som Vi,

i Anledning af en fra Otto Stephensen indkommen An-

sogning, samt efter din derover givne Betænkning, som

Os er bleven refereret, under denne Dags Dato have.

beskikket hannem til at være Notarius ved Overretten

paa Vort Land Island, og for saadan sin Tjeneste, for-

uden de 20 Rd. han hidindtil har nydt af Justits-Gassen,

O Ved Kammer-Skriv, tij Rektor og Professorer ved Univer-

sitetet 6. Novbr. 1771 (Copieb. Q, Nr. 27) sendes Com-

pagniets Svar til Betænkning, og under 23. Novbr. svares

Compaiiniet paa ny (Copieb. Q, Nr. 29), at Universitetet

er med Hensyn til Sporgsmaalet af samme Mening som

- Kapimeret, og at den omtalte Student nyder de samme

Privilegier ved Universitetet som andre islandske Studen-

ter, saa at, bvis Compagniet ikke maatle give efter, vilde

Sagen blive forestillet Kongen.



Reskk. ang. Lonnen for Notarius. 725

at tillægges 10 Rd. af hvilken Gasse du finder samme
bedst kan udrede, og saaledes ialt 30 Rd. aarlig: saa

ville Vi dig Sligt hermed have tilkjeadegivet, og hvor-

efter du dig allerund. kunde vide at-^rette. Befalendes

&c. Christiansborg Slot den 11. Novembris 1771. [ad

mandatum],
-

Instrnction for Hoieste-Refc Frederiksberg 7. Decbn

7. Decbr. 1771. — Canceliiets Instructions-Bog Nr. 3

(1730-1804J, 315-325. Original- Aftryk i Folio: „Instru-

etion, hvorefter Vi Ciiristian den Syvende &c. allern. ville,

at alle Vedkommende sig i Vores Hoieste-Uet allerund. skulle

skikke og forholde". — Schou V, 317—333. — I Instructionen

omtales ikke islandske* Sager, ligesaa lidt som i de ældre In-

structioner for Hoiesteret af 14. Februar 1661, 15. April 1690

(der forst nævner norske Sager) , 9. Marts 1700? 23- Februar

1731 og 23. Februar 1753.

Forordning ang. Justits -Gassens Indtægters 1772.

Forvaltning ved det kongel. Danske og Norske Jan^a^^-

Kaminer. Frederiksberg 7. Januar 1772*. —
Bekjendtgjort paa Althinget 1772 og indfort i Althingsbogen

s. A. Nr. III, 5. — Emaneret gjennem Finants-Coliegium.

Original-Aftryk hos Hopffner; Qvart-Forr. for 1772, S. 3—4;
Rubr. hos Schou V, 343.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at isleden-

for at den om Justits - Gassen udgivne Forordning af

18. April 1738 fastsætter, at Stiftamtmændene og Amt-

mændene udi begge Rigerne skal indsende Designa-

tionerne tilligemed Qvitteringerne for de til Justits- Gassen

betalende Penge til Vores Deputerede for Financerne:

saa have Vi nu allerhbist funden for godt at byde og

befale, ligesom Vi hermed byde og befale, at bemeldte

Designationer og Qvilteringer skal fra 1772 Aars Be-

gyndelse af Stiftamtmændene for Kjobstederne og af

Amtmændene for Amterne, for saavidt Danmark angaaer,

O For. 21. Januar 1773.
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1772. indsendes lil det Danske, og saavidt Norge angaaer

r"^""*^ til del Norske Kammer, ligesom og, at de Secrete-Raad
Tanuar. '

°

paa Vores vestindiske Eilænde have til det Danske

Kammer, som og Stiftamtmanden og Amtmanden over

Island til det Norske Kammer for Justits-Gassens faldende

Penge ligesaadan Rigtighed at aflægge. Hvorefter de

Tilforordnede udi bemeldte Kamre have tilborlig Op-

sigt, at, om nogen af bemeldte Justits - Gassens Penge

skulde, efter de fra Vedkommende indsendende De-

signationer, ikke befindes ved Regnskabernes aarlige

Revision til Indtægt beregnede, at Sligt da af vedkom-

mende Renteskrivere rigtig vorder anmeldet til bemeldte

Kamre, hvilke da paaagte, at Restancerne vorde i næste

Aar til Indtægt beregnede. Idvrigt forbliver det ved

.de om Justits-Gassen udgangne Forordninger, Hvorefter

de Vedkommende sig med allerund. HSrsommelighed

have at forholde. Givet paa Vort Slot Frederiksberg

den 7. Januarii 1772.

Januar. NoFskc Kammers Skrivelse til Stiftamtmand

Thodal, ang. Control med Regnskabsvæsenet.

Khavn 11. Januar 1772. — isi. Copieb. Litr. Q,

Nr. 44.

For herefter at forekomme de næsten aarligen fore-

faldende Udsættelser under Revisionen af det islandske

Jordebogs-Regnskab, i Henseende til, at for Indfæstnin-

gernes eller Forpagtnings- Afgifternes Rigtighed af det

Kongen i Island forbeholdne Jordegods ei er vorden

hidindtil produceret saa fuldstændigt og paalideligt Be-

viis, som her behoves: have vi (foruden Mandtalsbogens

under Dags Dato foranstaltede Examination og sammes

Bekræftelse paa Thingstedet) endnu i denne Henseende

fundet fornodent, Hr. Stiftbefalingsmand at anmode, det

Laugthingsskriveren maalte vorde beordret, ikke alene,

som forhen brugeligt, til Landfogden aarligen at afgive

den under sin Haand sædvanlige, skjiindt hidindtil kun
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forelobige Extract over de aarligen med forbemeldte i77%

Indfæstninger og Forpagtninger forefaldende Forandria- 7*] T"**

ger, men endog videre vorde anbefalet: et af Althings-

bogen selv paa sædvanlig Maade attesteret Exemplar,

enten skrevet eller trykt, ligesom den udstedes, her

til Kammeret aarligen at nedsende, paa det Collegium

altid kan have ved Haanden den saa fornodne Under-
*

retning om de paa Landsthinget gjbrende publique

Foranstaltninger, til hvilken Ende vi ikke' paatvivle, at

jo Hr. Stiftamtmanden behagelig seer derhen, at saa

mange som mueligt af dem iblandt disse, som hore

under Kammerets Behandling, og allerhelst saadanne,

som skulle tjene til noget Regulativ for den fcilgende

Tid, bhve i Landsthings-Acten inddragne. Med Althings-

bogens forbemeldte Indsendelse formener man ellers

at kunde gjores Begyndelse i tilkommende Sommer,

saa at den for 1771 da bliver nedsendt, den for 1772

i Aaret 1773, og saa fremdeles. ^ Det Norske Kammer

den 11. Januarii 1772.
s

Norske Kammers Skrivelse fil Stiftam(mand Januar.

Thodal, ang. Amtmændenes Attestation paa Regn-

skaber. Khavn 18. Januar 1772. — isi. Copieb.

Litr. Q, Nr. 57.

I Hensigt til at Island nu er deelt i % Amter, er

af Landfoged Schule Magnussen,, til de kongelige In-

traders des sikkrere og forderligere Behandling, her

under 19. Decembr. a. p. /orespurgt, om ikke: 1) ved-

kommende Betjente med deres Regnskab.ssagers Atte-

station b5r henvende sig til den Amtmand, under hvis

Amt de sortere; og 2) om ikke saadanne Regnskabs-

sager af vedkommende Amtmand bor attesteres, fcirend

de til Landfogden indleveres og inddrages i Jordebogs-

Regnskabet. — Da det nu er klart, at Landfogden i

Island, i Hensigt til Sysselmænd, Forpagtere og Andre,

som have Noget at svare til H. Maj** Gassa, er i Grun-

I
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^772. den at anseø paa selvsamme Maade, som Stiftamtskri-

verne i Norge i Hensigt til Fogderne, og folgelig at
lo« Jsnuar*

Forslaget aldeles er overeensstemmende med den ved

de kgl. Regnskabers Udfærdigelse i Norge allerede fast-

satte Orden, ligesom det og i og for sig selv eragtes

tjenligt til disses desto hastigere og sikkrere Befordring:

saa kunne vi ei andet end bifalde forbemeldte Indret-

nings Indførsel i Island ved Regnskabssagernes Expe-

dition fra dette Aar at regne, hvilket vi ei have villet

undlade Hr. Stiftamtm. til behagelig Efterretning og

videre Bekjendt^orelse i Deres Amt, samt fornoden

Overholdelse, herved at communicere; ligesom vi og

under D. D. have givet saavel Amtmand Stephensen

som Landfogden Communication deraf. Det Norske

Kammer den 18. Januarii 1772^

8. Febr. NoFske Kammers Skrivelse til Stiftamtmand

Thodal, ang. Fremgangsmaaden med Agerdyrknings-

Forsog i Island. Khavn d. 8. Februar 1772.—
Isl. Copieb. Litr. Q, Nr. 74.

* . .

Ligesom vi allerede under D. D. have, i Overeens-

stemmelse med Hr. Stiftamtm. Erklæring af 29. Augusti

a. p. betydet Muursvend Joh. Georg Berger, til Svar

paa hans Ansøgning af 9. Januar e. a., om kongeligt

Forskud til Forsog paa Agerdyrknings Indforsel i Island,

at samme nu for Tiden ikke kunde være H. Maj* aller-

und, at forestille-, saa vilde Hr. Stiftamtm. behagelig

bekjendtgjdre det i Landet selv i samme Henseende

sammentraadte Selskab, til Svar paa den af Hr. Amt-

' mand Stephensen forbem" Selskab indgivne Ansogning

') Kammer -Skrivelser s. D. til Amtmand Stephensen og

Landfogden, af samme Indhold,' Copieb. sst. Nr. 58 og 59.

den omtalte Mursvend Berger havde anholdt om «fri Gaard,

50 Rd. Forskud til Materialiers Indkjoh og 100 Rd. aarlig

Lon, for i Island at forsoge Agerdyrkningen og deri at

oplære Indbyggerne«, Copieb. sst. Nr. 73.



NoHSKE Kamm. Skriv. ang. Agbrdyrkning. 729

af 27. Augusti 1770, al saa onskeligt som det er i og 1772.

for sig selv, at Agerdyrkningens Indforsel i Isiand bliver

forsogt med al Flid, og saa vist som H. Maj' ufeilbarlig

vil, ei alene ansee saadanne Forsog med al kongelig

Naade, men endog paa alle tjenlige Maader see samme

befordrede ved allern. Opmuntring og Underslottelse:

saa agte vi dog tjenligst, at disse Forsbg for det fyrste

ikkun gjores ved smaae, og allerhelst saaledes indrettede

Anlæg, at derpaa ikke voves betydelig Bekostning, inden

det kan erfares hvorvidt de kunne vinde den foronskto

Fremgang, i hvilken Henseende vi i Særdeleshed finde

Aarsag at bifalde den af Hr. Stiftamtm. selv i forberorte

Erklæring foreslagne Omgangsmaade, som den aller-

bedste i nærværende Omstændigheder, ligesom vi og

ikke selv agte det bekvemt, at disse Forsog strax af

Begyndelsen skulle indskrænkes til en eller anden vis

Gaard især, men derimod langt bedre, at de skee paa

saa mange Steder som mueligt er, hvortil Selskabets

Interessenteres i adskillige Egne adspredte Bopæle, efter

sammes forskjellige Beskaffenhed, ventelig ville give den

gunstigste Leilighed, naar kun Selskabet vælger de be-

kvemmeste iblandt disse til Forscigenes Anlæg. ' Og da

det ikke kan feile, at jo de Erfaringer, som saaledes

anstilte og i nogen Tid fortsatte Forsog kunne forskaffe,

ville give mange nyttige og fornodne Udsigter til Ager-

dyrkningens Bedste, som endnu ikke vides, saa eragtes

hverken tjenligt eller fornodent allerede i Forveien at

forestille Selskabets Statula til allern. Confirmation, saa-

ledes som de nu befindes affattede, allerhelst da det

billig kan ansees for nyttigst, at Selskabet for det forsle

lades aldeles frie Hænder, til at kunne efterhaanden, i

Anledning af de modende Omstændigheder, endnu nær-

mere læmpe og bestemme déts indvortes Forfatning efter

den Plan, som Erfarenhed maatte vise at være den

bedste. I Særdeleshed finde vi den ansogte Forestilling

om forbem** Confirmation altfor meget betænkelig i Hen-

sigt til de i Statuterne foreslagne Besværinger for den
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^772, kongelige Cassa, ved Afstaaelse af Gaardene Laugafell

^''^rjJ^(Lågafell) og Blikaslade med de omsogte Privilegier, samt

Agerdyrknings-Redskaber og Tommer til Kornloft, m. v.,

' decls fordi kostbare Anlæg til denne Sag ei kunne i

Almindelighed agtes at være raadelige, saa længe endnu

ikke vides, om Udfaldet kan svare dertil, deels og især,

fordi det af Selskabet vedtagne Tilskud befindes at

være tilstrækkeligt nok fil at gjdre al tjenlig og fornciden

Begyndelse hermed. Naar derimod Forsogene ere

blevne gjorte, og der haves grundet Haab at Umagen

kan lonnes, og allerhelst at Landet kan vente i Tiden
É

at kunne vinde Sædekorn af sin egen Avling, skulle

vi alletider findes rede og villige til, efter da befindende

Beskafi'enhed, paa bedste Maade at forestille H. Maj*

hvad Selskabet maatte finde nodigt at andrage til For-

sogenes billige Understottelse og videre Udbredelse.

Dette gjore vi os forsikkrede om, som vi herved an-

' mode, at Hr. Stiftamtm. ei alene, som fcir er meldt, be-
4

hagelig giver Vedkommende tilkjende, men endog der-

hos paa alle optænkelige Maader opmuntrer dem til,

og saayidt mueligt gaaer dem lilhaande med Anvisning

i denne viglige Sag, ligesom vi og under D. D. have

givet Amtmand Stephensen Communication af denne

vor Skrivelse, med Hge Anmodning om, ogsaa paa sin

Side at see Sagen opmuntret. — Det Norske Kammer

den 8. Februar 1772\

13. Febr. Forordning anlang. et Geheime-Statsraads Opret-

telse m. vid. Christiansborg 13 Februar 1772 ^ —
Ikke publiceret i Island. — Caue. Siell. ogFyenske eller 1. De-

partem. aabne Breve (1. Mai 1771-ult. Febr. 1773), 406-407.

') Kammerets Skrivelse til Amtmand O. Stephensen af s. D.

hvormed sendes Gjenpart af ovenanlorte Skrivelse, Copieb

Litr. Q, Nr. 75.

O kgl. Resol. 14. April 1784.
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Original-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. for 1772, S. 20^23 1772.

CTydsk dat. 20. Febr. sst. S. 23—26); Schou V, 347—348. j3. Febr.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, da
"-^'^^^

Vores allern. Intention og Villie gaaer derhen, at alle

de Sager og Ansogninger, hvorudi af Os allern. resol-

veres, forst skulle igjennemgaaes og noie overveies i

det Collegio, hvor Sagen henhiirer, og Os derefter fore-

stilles af, og i Overværelse af saadanne Mænd, som

Landets Love og Indretninger tilfulde ere békjendte,

og som ere i Stand til at give Os al den Underretning

og Oplysning, som Vi, om Sagens Natur og Beskaffen-

hed, maatte behove og forlange; saa have Vi allern.

funden for godt, at oprette et Geheime-Statsraad
,
og

derom allern. at anordne og befale:

1) Vores Geheime-Statsraad skal, foruden Vores

elskelig kjære Hr. Broder. Hans kongel. Hoihed Prinz

Friderich, bestaae af folgende Lemmer: Vores Geheime-

raad Hr. Otto Greve af Thott, General Hr. Schach Carl

Greve af Bantzau-Ascheberg, Geheimeraad Hr. Joachim

I

Otto Schach Rathlau, Admiral Hr. Hans Hinrich Rijmling,

' General Hr. Hans Henrich von Eichsted, og Vores Mini-

ster ved det udenlandske Departement, Greve Hr. Adolph

Siegfred von der Osten, hvilke ugentlig, paa. visse der-

til fastsatte Dage, skulle forsamle sig hos Os Selv. Og

maa intet Lem af dette Vores Geheime-Statsraad tillige

være Præses for noget kongelig Collegio, Departementet

for de udenlandske Sager alene undtagen. — 2) Alle

og Enhver, som have noget at s5ge eller indberette,

skulle dermed melde og vende sig til det Collegium,

hvor Sagen henhorer, og ikke directe lil Vores Geheime-

Statsraad; da samme Collegium, efter at have overveiet

Sagen, og indhentet vedborlig Oplysning om .det der-

til saaledes Indkomne, gjor allerund. Forestilling, efter

Sagens befundne Beskaffenhed. Derhos Vi og allern.

ville, at Alting herefter (det alene undtagen, som an-

gaaer Vores tydske Provincer) skal soges, behandles,

foredrages og udfærdiges i det danske Sprog. — 3) Alle
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1772. Collegiernes Forestillinger skulle Os, i og igjennem be-

13. Febr. meldte Vores Geheime-Statsraad , allerund. foredrages,

og Vores allern. Resolution dérpaa tages. Saa skulle

og alle anbefalede Expeditioner der ligeledes af Os

allern. underskrives. — 4) Skulde det dog allern. behage

Os, der uden for, nogen Resolution at meddele og under-

skrive: saa ville Vi dog derhos allern., for at forebygge de

Uordener og andre Mishgheder, som lettelig ved Sagernes

Drift kunne flyde deraf, naarvedkommende Collegium om

Sligt er uvidende: at den, som saadan Resolution i Hænde

haver, skal være forbunden, strax, og forend han sig deraf

i nogen Maade betjener, dermed at melde sig ved det

Collegium, hvor Sagen henhører , hvilket Collegium da

gj(jr allerund. Forestilling derom til formelig Expeditions

Erholdelse. Hvorefter Alle og Enhver sig, under Vores

Unaade, have at rette. Thi byde og befale Vi hermed

Vore Grever, Stiftbefalingsraænd, Friherrer, Biskopper,

Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter,

Borgemestere og Raad, samt Fogder og alle Andre, som

denne Vores Forordning, under Vort Cancellie-Seigl, til-

skikket vorder, at de den paa behørige Steder, saavel-'

som og af Prædikestolene, til Alles Efterretning, strax

lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Christians-

borg udi Vores kongelig Residentzstad Kjbbenhavn,

den 13. Februarii 1772.

22. Febr. Norskc Kammcrs Skrivelse til Vice-Laug-

mand Jon Olafsson, ang. Forslag om Indskrænk-

ninger i Meddelelse af Reisepas fra Island.

Khavn 22. Februar 1772. - isl. Copieb. Litr. Q,

Nr. 89.
«

Angaaende Hr. Vice-Lavmandens Forslag af 18. Ja-

nuarii 1770, om at indskrænke den Indbyggerne i Is-

land hidindtil allern. forundte Frihed til at maa nyde

Reisepas ud af Landet, for enten at lære Haandværker
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eller paa anden Maade at forsage Lykken i andre Lande, 1772.

have vi indhentet ei alene Amtmand Stephensens Er- ^^^^"^^^^

klæring af 4. Septbr. e. a. , men og den retournerede

Landeommissions yderligere Betænkning af 23. Decbr.

a, p. — Men da vi, ved at tage saavei forbemeldte ind-

løbne Betænkninger, som alle Sagens ovrige Omstæn-

digheder i nciiesle Betragtning, ikke have fundet For-

slaget saaledes beskafifent, at vi kunne have Aarsag til

at foreslille fls. Maj* samme til nogen Forandring i de

om denne Sag allerede udgangne Anordninger, saa maa

det for Fremtiden ved bemeldte Anordninger have sit

Forblivende. Det Norske Kammer den 22. Februar 4772.

Norske Kammers Skrivelse til Amtmand O. 22. Febr.

Stephensen, ang. Meddelelse af Reisepas fra Is-

land. Khavn 22. Februar 1772. — Isl. Copieb.

Litr. Q, Nr. 90.

Af indsiuttede Gjenpart af Vores Skrivelse afD.D,

til Vice-Lavmand Jon Olafsen vilde Hr. Amtmand er-

fare vore Tanker betræffende samme Vice-Lavmands

Forslag om at indskrænke den Indbyggerne hidindtil

allern. forundte Frihed til at nyde Reisepas, for at for-

sbge Lykken i andre Lande; dog ville vi, i Anledning

af de herom fra Hr. Amtmanden indlcibne Skrivelser,

af 3. Augusti i 767 og 1. Septbr. 1770, ikke lade umeldet:

at, hvad angaaer den Forpligt, som De have taget af

saadanne Reisende, at forfciie sig til Landet igjen, da

kunne vi vel Intet have derimod, saavidt denne Forpligt

billig formodes at- kunne i Tiden have sin Nytte, til at

faae dem tilbage igjen i behovende Tilfælde; men saa

længe Landet ikke kan skaffe dem Fortjeneste, kan man

ikke uden Ubillighed handthæve med Strænghed For-

pligtens Opfyldelse. At forbyde Nogen at reise paa

Haandværk, fordi han kunde være 20 Aar eller mere,

falder noget betænkeligt, deels saavidt visse Haandværker

udfordre fuld Væxt og Legemsstyrke, deels og saavidt
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4772. saadanne Fuldvoxne let kunne finde Anledning til at

lære nogen anden Næringsvei, Landbrug, Scifart og

deslige, i hvilken Henseende det ikke heller vel kan

agtes gjdrligt, at udvirke kongeligt Forbud paa saadanne
.

udreiste Islænderes Hverving til Soldater eller Matroser,

deels fordi saadant -Forbud bliver, om ikke umueligt,

dog meget vanskeligt at overholde, deels og fordi saa-

danne ved Sdfarten eller Krigsvæsenet Oplærtes Kund-

skab kan og maaskee i sin Tid anvendes til Landets

Nytte. Det Norske Kammer den 22. Februarii 1772*.

22. Febr. Norskc Kammers Skrivelse til Stiftamtmand

Thodal, ang Fiskeriet paa de Sondmorske Baade.
.

Khavn 22. Februar 1772\- isLCopieb.Litr.Q,Nr.99.

Da Directeurerne for det almindelige Handels-Com-

pagnie her under 15. hujus have klaget over, at uagtet

forrige Rentekammers Skrivelse af 24. Mai 1770 til Hr.

Stiftamtm. tilholder, at de bekvemmeste, lærvilligste og

bedste Islændere, saa snart de til Landet bestemte 20

Nordmænd, som havde at oplære dem i Baadebyggeriet,

Sejladsen og Fiskeriet, sammesteds maatte ankomme,

skulde gaae de Sidste tilhaande i Alt, hvis som til Ind-

retningens og Oiemærkets desto vissere Opnaaelse kunde

være fornddent, og af Compagniet eller dets Betjente

maatte vorde forlangt, skal dog nogle af Landets Ind-

byggere, ja endog af de bedste, efter de i afvigte Aar

hjemkomne Kjobmænds Beretning, isteden for Assistence

have viist Vrangvillighed, og mere hindret end befordret

anfcirte for Landet og Handelen saa nyttige Anlæg: saa

ville Hr. Stiftamtm. behagelig nu paa ny, saavel for

Indbyggerne i Almindehghed, som især i de Districter,

der hcire til Havnene Holmen, Gronnefjord, Patriksfjord

') Ved Kammerets Skrivelse af s. D. sendes Stiftamtmand

Thodal Gjenparter af denne, samt den til Vicelaugmand

Jon Olafsson afgaaede Skrivelse om samme GJenstand,

Copieb. sst. Nr. 91.

jevnf. Kammer-Skriv. 4. Mai 1774.
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og Isefjord, hvor Indretningerne nu ere begyndte, igjen-

tage og indskjærpe forberSrte forrige Rentekammers

Ordre af 24. Maj! 1770, hvilken Indskjærpelse vi ikke

•paatvivle, at jo Hr. Stiftamtmanden af sig selv geleider

med de kraftigste Moliver, saavel af denne Indretnings

store Nytte for Landet og dets Indbyggere, som af den

Taknemmelighed, disse saa hoilig skylde H. kgl. M* for

den til deres (Velfærd] heri viiste landsfaderlige Om-

sorg og derpaa anvendte anseelige Forskud; ligesom vi

og, for saa meget mere at understbtte dette Foretagende,

have ved Skriv, af D. D. til Biskop Finnur Jonssen fciiet
'

forneden Anstalt til lige Formaning om det samme af

Prædikestolene paa foranforte Steder. Det Norske Kammer

den 22. Februarii 1772 ^

Forordmng ang. Straf og Boder for Leier- ^^^^

maal. Christiansborg d 27. Februar 1772. —
Publiceret paa Althinget 1772 Oir indfort i Althingsbogen s. A.

Nr. III
, 6; ligeledes bekjendt^ort i S\ nodnlforsamlingen for

Skalbolt Stift 1772. — Canc. Siell. og Fyenske eller 1. Departe-

*) I Kammerets Skrivelse af s. D. til Biskop Finnur Jonsson

(Copieb. sst. Nr. 100) gjentages det samme, og anmodes

han om at lade Præsterne i Almindelighed paa Sonder og

Vesterlandet, og navnlig i de anforte Districter, oplæsp

af Prædikestolene Rentekammerets Ordre 24. Mai 1770;

derhos til foles, at Rammeret «ikke paatvivler, at jo Hr. Bi-

skoppen paa bedste Maader formaaer Præsterne til at geleide

Oplæsningeij med de kraftigste Formaninger om sammes

tilborlige Efterlevelse, ei alene saavidt forbemeldte indret-

ninger oiensynlig sigte til Landets og Indbyggernes Nytte,

men og saavidt H. kgl. M*' deri udviiste faderlige Omsorg,

og dertil skjænkede anseelige Forskud uomjijængelig fordre,

at de heri belee dem foielige og lærvillige, da saadant er

det eneste, hvorved de kunne vise deres saa hoilig skyl-

dende Taknemmelighed". — Ved en Skrivelse af s. D.

(Copieb. sst. Nr. 101) til Compagniet, underrettes dette

om, at den sidste Termin, 1666 Rd. 64 Sk., er anviist,

til Understottelse af det ommeldte Baadebyggerie m. v. i

Island, hvortil ialt vare bevilgede 5000 Rd.

4
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1772. ments aabne Breve (1. Mai 17Tl-ult. Febr. 1773), 416.—

27. Febr. Original-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. for 1772, S. 28—29;

Schou V, 349.

Forordning, hvorved Forordningen af 13. Junii" 1771

anlangende Boders og al anden Strafs Eftergivelse for

Leiermaal, med videre, igjenkaldes og ophæves.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, som

Vi ved Vores den 13. Junii 1771 udgangne Forord-

ning, anlangende Boders og al anden Strafs Eftergivelse

for Leiermaal, med videre, have henseet paa, at For-

ældre kunde, desformedelst, desto bedre sættes i Stand

til al opfylde deres Pligter, ved deslige uden for Ægte-

skab avlede Boms Opdragelse; men det derimod for-

nemmes, at denne Forordning, tvert imod saadan Vores -

allern. Hensigt, har givet Anledning til mange Forargelser,

' sami Ærbarheds og gode Sæders Overtrædelser, lige-

som og, ved saadan Misbrug, lovlige Ægteskaber for-

hindres^; saa have Vi allern. funden for godt at anordne

og befale, saa og hermed anordne og befale, at forbe-

meldte Forordning af 13. Junii 1771 skal, for Fremtiden,

være igjenkaldet og ophævet, og dermed at bdr forholdes

efter Loven, samt andre om deslig.e Forseelser forhen

gjorte Anordninger. Dog, paa det de uden for Ægte-

skab avlede Boms F5dsel ikke skulde være dem til

Hinder i deres lovlige Nærings Brug, ville Vi, at det

fremdeles derved skal forblive: at saadan deres Fcidsel

ingenlunde maa ansees som en Plet, eller dem i nogen

Maade forekastes eller bebreides. Hvorefter de Ved-

kommende sig allerund. haver at rette. Thi bvde og

befale Vi hermed Vore Grever, Stiftbefalingsmænd, Fri-

herrer. Biskopper, Amtmænd, Landsdommere, Laug-

mænd. Præsidenter, Borgemestere og Baad, samt Fog-

der og alle Andre, som denne Vores Forordning, under

') «og de der udenfor avlede Bom, formedelst deres slette

Opdragelse, ikke i sin Tid blive Landet til Nytte, men

Publico til Byrde« , tilf. Registranten, men udeladt i den

trykte Forordning.

-
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Vort Gancellie-Seigl , tilskikket vorder, at de den paa 1772.

behorige Steder, saavelsom af Prædikestolene, til Alles '^iJ^^i^JJ^

Efterretning strax lade læse og forkynde. Givet paa

Vort Slot Christiansborg, udi Vores kongelige Residents-

stad Kj5benhavn, den 27. Februarii 1772.

Kongelig Resolntion ang. Bragsj order og In- 4. Marts,

strnmenterfor Fjerdings- Chirurgerne. Christians-
'

borg 4. Marts 1772^ — Rentek. Archiv (Norske Kam-

mers) Rel. og Res. Prot. 53, Nr. 21 (1772), jevnf. Erichsens «For-

beredelse« til01aviiReise(urigtigen henfort til 7. Marts), S clix.

Ifolge Forestil!. 7. Febr. fra Norrske Kaminers 2*** Bureau havde

Chirurgus af Vesterfjerdingen i Island, Hallgrim Bachmann,

ansogt om, da Gaarden Skålanes- i Bardastrands Syssel, som

var udseet til Brugsjord for Chirurgen, ikke, efter Sysselman- i

dens Erklæring, var tilstrækkelig «til at huse og underholde de

fattige Patienter, som en Chirurgus efter Landets Skik maa

have hos sig» : at Gaarden Bjarnarliofn maatte, «med sine under-

liggende Husmandspladse og ovrige Herligheder, henlægges og

perpetueres til bestandig fri Bolig for ham og Eftermænd«. — "

Ligeledes anholdt den for Osterfjerdingen beskikkede Chirurgus

Brynjolt' Pétursson til fri Beboelse om Jorden Brekka, som

borte under Skrida Kloster, samt overeensstemniende med

Reskr. 20. Juni 1706 i Forskud til Instrumenters o. s. v. An-

skaffelse 50 Rd., og siden aarlig 10 Rd , samt af Publico i

Landet 56 Rd. — Afgiften af Bjarnarhofn var O Rd. 28 Sk.

Croner, og af Brekka 14 Rd. 64 Sk. Specie, hvoraf dog ved-

kommende Forpagter ikke ansaaes at kunne godtgjores mere

end Dele, da hans Forpagtningssalair var VsDeel. — Kam-

meret indstiller derfor;

1) At Gaarderne i BjarnarhcifD og Brekka kunne

overdrages til bestandig fri Bopæl, den fdrste for

nuværende og efterkommende Fjerdings-Ghirurgis

O Rentek. Skriv. 17. April 1773.

ved Rentek. Skriv. 17. April 1773 tilstaaes Bachmann af

Kongens Kasse Æqvivalent for Afgiften af den ham tii-

staaede, men aldrig tiltraadte. Brugsjord Skalanes, for Aa-

rene 1767 li! 1771, begge inclusive, å 4 Rd. Species aar-

lig. ialt 20 Rd., Rentek. Isl. Copieb. Litr. Q, Nr. 378-379.
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i Landets Vester-Fjerding, og den anden for den

i Oster-Fjerdingen. — 2) At Arnestappens Ombuds-

holder lilslaaes i hans aarlig ydende Afgift, for-

medelst Biarnarhofns Afgang 6 Rd. 1 9 Sk. Croners

Afslag, og Skrede Klosters Forpagter aarlig, for-

medelst Breches Afgang, 9 Rd. 74 Sk. Species Af-

slag; og endelig — 3) At Chirurgus.Brynjolfer

Petersen forundes til fornodne Instrumenters An-

skaffelse, og siden til hans aarlige Subsistence, hvad

forbemeldle allern. Reskript af 20. Junii -1766 haver

lilstaaetde da antagne Fjerdingschirurgis Gudmund-

sen og Bachmann, som er til Instrumenter og Boger

eengang for alle 50 Rd.
,

og siden til aarlig L5n

66 Rd., dog del forste med det Vilkaar, at bemeldte

Instrumenter og Boger forblive, under Landphysici

Tilsyn, som Inventarium for efterkommende Fjer-

dings-Ghirurgis.

Ifolge Kammerets Paategning 7. Marts 1772 havde Kongen

paa Extracten af denne Forestilling, sub dato Clirisliansborg i

Geheime-Statsraadet den 4. s. M. resolveret:

At Kammerets Forestilling udi denne Sag i AU
approberes ^

14. Marts. NoFskc Kammcrs Skrivelse til Landfogden,

ang. Gaarden Arnarhols Inddragelse fra Tugthuset.

Khavn den 14. Marts 1772. — islandske Copieb.

Litr. Q, Nr. 137- - I Henhold til kgl. Resol. 4. Juni 1764

beordres Land/bgden til, fra indeværende Aar af at beregne

Gaarden Arnarhols Afgift til Indtægt for Kongens Kasse, da

Tugthusets Bygninger, efter Stiftamtmandens Indberetning af

17. Septbr. f. A. vare i saadan Stand, at den kunde undværes;

. ') Ved Kammer-Skrivelser af 14. Marts 1772 til Landfogden

CCopieb. Litr. Q, Nr. 139) Stiftamtmanden (sst. Nr. 140)

og Amtmand O Stephensen (sst. Kr 141) communiceres

denne Resolution tU Efterretning og Bekjendtgjorelse for

Vedkommende.

r
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dog skulde Tugthusets Oeconomus tillades at tage Gaarden i ^772.
Fæste mod den sædvanlige Afgift

14. Mart«,

Kongelig Resolntion ang. Åpothekets Adskil- i8. Marts,

lelse fra Landphysikatet. Christiansborg 18. Marts

1772. — Rentek. Archiv (Norske Kammers) Relat. og Resol.

Prot. 53, Nr. 24 (1772), jevnf. Erichsens »Forberedelse« til Olavii

Reise, S. clvii. — Ifolge Forestill. 14. Febr. 1772 fra Norske

Kammers 2*" Bureau, havde Apbthekersvend Bjorn Johnsen

forestilt, hvorledes han, efter at have i nogle Aar staaet som

Apothekersvend i Danmark, hvor han havde lært Professionen,

er bleven af Landphysicus Bjarne Poulsen i Island forskreven

til at forestaae det sammesteds paa Næs oprettede Apotheque.

. Men da bemeldte Apotheque^r forenet med Landphysikatet, og

staaer under Landphysici Forvaltning, haver han ei kunnet

gjore sig nogen Forvisning om denne hans Conditions Varig-

hed, da han ei havde frie Hænder, enten til at antage et eller

andet habile Subjectum til at lære Videnskaben og gaae han-

nem til Haande ved sammes Udovelse, eller til i andre iMaader

at kunne anvende Apothequets Indretning til den for Landet

foronskte Nytte. Han haver derfor sogt om: 1) At Apothequet

maatte adskilles fra Landphysici Embede, og overdrages ham

som privilegeret Apothequer, dog under den anordnede aarlige

Visitation af Landphysico samt Opsigt af Ovrighedtn. — 2) At

den halve Deel af den paa Næs opforle kongelige Bygning,

saavel i Hensigt til Loftrum og Kjelder som Værelserne selv,

maatte fremdeles henlægges til Apothequeren. Og — 3) at

de 400 Rd., som ere skjenkede til Medicamenter, deeis af den

kongelige Cassa og deels af Handelen, maatte overlades ham

til Administration, imod at være ansvarlig til Med icamenternes

Forskaffelse, samt at aflægge derfor vedborlig og af Ovngheden

attesteret Regning, og dette uden videre Lon, end alene at ham

maatte af denne Summa tillades at indeholde aarlig for sig

50 Rd., hvorimod han vilde, ved sin anvendende Flid, lave

det saa, at de Fattige ei alene ikke skulde tabe Noget ved

denne Afgang, men endog have efterdags nok saa stor Nytte

af Overskuddet, som de havde hidindtil haft af det Hele. —

O Rammer -Skrivelse til Stiftamtmanden af samme Indhold

8. D. (Copieb. sst. Nr. 136).

47*
.
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<772. Amtmand Stephensen og Stiftamtmand Thodal havde i det

18. Marts. Hele erklæret sig for Adskillelsen af Apolheket fra Landphysi-
'-^ • katet, ligeledes Collegium medicum og Cancelliet, med Til-

foiende, at Ansogeren niaatte underkaste sigExamen pharma-

ceuticuni og modtage Instruction af Collegium medicum. Da
nu Ansogeren havde reist til Khavn og taget den nævnte Exa-

men, samt derpaa gjentaget sit Andragende, bemærker Kam-
meret, at det i Almindelighed er en unægtelig Sandhed, at

ligesom Apothequets hidtil værende Forening med Landphysici

Emhede ikke er overeensstensmende med de ellers overalt i

Rigerne om Medicin alvæsenet gjorte Anordninger, saa er samme
Forening i sin Natur at agte som hinderlig for det Almindelige,

i at kunne erholde den Sikkerhed og noiagtige Regnskab, som

billig bor haves for Apothequets vedborlige Behandling, hvor-

imod begge Dele kunne med al den Ndiagtighed som ellers er

anbefalet, være at opnaae, naar Apothequet skilles fra Land-

physici -Embede. — Isærdeleshed erfares af Landphysici In-

struction af 19. Mai 1760. dens 11*« Art., at det alene er skeet

af Nod at ham er bleven tilladt selv at holde et lidet Huus-

Apotheque, saavidt det dengang ei endda fandtes gjorligt at

indrette et ordentligt Apotheque i Landet; hvoraf flyder, at

Apothequer- Svendens forbemeldte Ansogning saa langt fra ei

kan siges at gjore Indgreb heri , at just denne Artikel meget

mere giver Ansogningen Medhold , saavidt Apothequet nu er

blevet stiftet og Leiligheden til Separationen desuden viser sig;

ligeledes er og klart af Amtmand Stephensens Underretning,

og de deri extraherede allern. Resolutioner af 1760 og 1762,

at Landphysicus i Island er saaledes aflagt, at han til sin an-

stændige Udkomme ikke trænger til Apothequet, da han, for-

uden en betydelig fri Gaard, nyder 300 Rd. i staaende Lon,

30 Rd. 24 Sk. for hver som han informerer i medicinske

Videnskaber, samt Douceur for hans Visitation og Opsigt ved

Hospitalerne efter hans Instrucij'ons 7. Art., og endelig Hono-

rarium for hans Reiser og Opvartning hos Syge, efter sammes

12. Art., saa at Apothequersvend Bjorn Johnsens Ansogning. ei

* heller fra denne Side betragtet findes at indeholde den mindste

Fornærmelse mod Landphysicum. — Og hvad egentlig angaaer

de 400 Rd. , som Apothequersvenden haver sogt om at nyde

til sin egen og Apothequets Underholdning, da beGndes det

ligeledes rigtigt som Anitnjand Stephensen liaver berettet, at

de 200 Rd. heraf, som umiddelbar udbetales af den kongelige

Cassa, ere, iiolge Resolution af 1760, stilede paa det udtrykke-
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lige Vilkaar: „at de Fatlige, saavel af Almuen som Andre, 1772.

nyde de behcivende Medicamenter frie og uden Betaling". De 18, Martff*

ovrige 200 Ud., som udbetales af Handelen i Stedet for den ' .^^^

ved Resolutionen af 10- Mai 1762 bevilgede 150 RdV Foring,

ere paa samme Maade, saavel ifolge bemeldte Resolution, som

Octroyen af 15. Augusti 1763, dens 38'" Post, destinerede „til

Medicainenters Indkjob, med videre iivad Landpliysicus til Brug

i sit Embede maatte behove, til at kunne betjene og forsyne

de fattige Syge i Landet med Medicamenter uden Betaling";

begge Summer, og folgelig disse samtlige 400 Rd., hore altsaa

egentlig ikke til Landpliysicatet som Landphysicat, men aiene

til Apotliequer-Indretningen, ligesom samme 400 Rd. alene ere

skjenkede de Fattige til Bedste, saa at Landphysicus saa meget

mindre kan eragtes at have nogen grundet Adgang til at paa-

staae Noget deraf til Hjelp til at betale hans i denne Hen-

seende contraherede Gjeld , som han ved Resolution af 1760

haver, ved Tjenestens Tiltrædelse, nydt Forskud af 249 Rd.

82 Sk. til Medicamenters og 150 Rd. til Instrumenters Ind-

kjob. — Hvad endelig betræfFer enten den Tiltale, som Land-

physicus maatte formene sig at have til Apotliequer-Svenden

for manglende Regnskab, eller Husets og ovrige til Hushold-

ningen henhorende Bekvemmeligheders Deling imellem Land-

physicum og Apothequeren , m. in., da eragtes alt Saadant

allerbedst at kunne overlades Stiftamtmanden at afgjore imel-

lem dem paa billigste Maade, ei alene saavidt han, som nær-

værende, bedst kan undersoge Begges i disse Henseender gjo-

rende Propositioner, . og derefter mægle Sagen, men og saa-

vidt han vil foreGnde ved Amtet, til Underretning herudi, den

ved Landphysici Instructions 19. Post anordnede Specification

paa bemeldte Inventarium. — Paa Grund heraf indstilles:

At det paa Næs i Island oprettede Åpotheque maa

efterdags være separeret fra Landphysici Embede, og

Supplicanten Bjcirn Johnsen beskikkes til Apothequer

der paa Landet paa folgende Vilkaar:

-
1 ) At han af GoUe^io medico forsynes med Instructioh*

om de behovende Medicamenter, samt siden forestaaer'

Apothequet under vedkommende Amtmands Opsigt og

Landphysici Tilsyn, hvilken sidste ogsaa aarlig visiterer

*) Instruction 10. Mai 1772.
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1772, Apothequet paa den ellers i Rigerne allern, anordnede

^^^'^j^J]^
og brugelige Maade. — 2) At de 200 Rd. af den konge-

lige Cassa, som ere, ved allern. Resolution af 18. Martii

1760, skjenkede til frie Medicamenter for de Fattige i

Landet, samt de 200 Rd , som ifolge Octroyen af 15

Augusti 1763, dens 38. Post, udbetales af Handelen til

Medicamenters Indkjob m. v., tilsammen 400 Rd., maatte,

fra indeværende Aars Begyndelse at regne, overlades '

Åpolhequeren til Administration, imod at han bliver

ansvarlig til Medicamenternes ForskafFelse, samt at han

for samme aarlig aflægger vedb6rlig Regning, som af

Landphysico revideres, og siden af ham og vedkom-

mende Amtmand attesteres, dog at Apotbequeren allern.

maatte lillades at nyde heraf 50 Rd. aarlig til Li5n for

sig, uden derfor at aflægge Regnskab. — 3) At det

iovrigt overdrages ti! Stiftamtmanden, som vedkommende

Amtmand, efter at have h(5rt begge Parter, saavel at

afgjbre hvad Tiltale Landphysicus maatte kunne have

til Apothequersvenden for paaliggende Regnskab for den

Tid denne har staaei i hans Tjeneste, som at besorge

Husets Deling imellem dem, samt endelig at foranstalte

en otrdentlig Forretning over Apolhequets Aflevering,

hvori tillige, saavidt det maatte gjores fornødent, bliver

at skjonne og bestemme, hvad billig Refusion Land-

physicus kan tilkomme at nyde afApotbequeren for det

Forraad af Medicamenter og Instrumenter, som nu maatte

foretindes ved Apothequet, videre end del, der kan reg-

nes til Inventarium, hvilken Forretning, saavel over

Husets Deling som Apothequets Aflevering, bliver af

Stiftamtmanden at indsende, til derpaa udvirkende en-

delig Approbation ^

Ved Kammer-Skrivelser 28. Marts iTi2 ere foranforte tre

Punkter communicerede Stiftamtmand Thodal og Apothe-

ker Bjorn Jonsson, som kgl. Resol. 18. Marts s. A. (Co-

pieb. Litr. Q, Nr. 150-151), hvorhos den sidste paalægges

at indlose Privilegium elier Bestalling for 12 Rd. 56 Sk.
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Ifolge Kammerets Paategning 21. Marts 1772 havde Kongen 1772.

paa Extracten af denne Forestilling sub Dato Christiansborg

i Geheime-Stats-Raadet den 18. s. M. resolveret:

Kammerets Indstilling, med de trende anforte Vilkaar,

approberes i alle Maader, dog saaledes, at ved det ham
meddelende Privilegium ikke Andre maatte excluderes

fra i Fremtiden at indrette flere Apothequer i Island,

naar engang Omstændighederne dertil kunde give An-

ledning.

Norske Kammers Skrivelse til Landfogden, 21. Marts,

ang. Extrapaabud i Island. Khavn 21. Marts

1772. — Isl. Copieb. Litr. Q, Nr. 146.

Da det ved Forordningen af 14. Maji 1768 anord-

nede Extrapaabud er ved senere allern. Forordning af

12. Juni 1770 indtil videre fornyet for Kongeriget Norge,

saaledes som sidstbemeldte Forordn, videre indeholder,

uden derfra at undtage Island, saa flyder af sig selv,

at bemeldte Extrapaabud endnu sammesteds vedvarer;

i hvilken Henseende Ham her indlagt tilstilles meer-

bemeldte For. af 12. Junii 1770, til den Ende, at Han

efter sammes Tilhold, i Overeensstemmelse med de

om Island især i Hensigt til forrige Extrapaabud alle-

rede herfra fOiede Foranstaltninger, indkræver og be-

regner den kongelige Gassa til Indtægt sidstbemeldte

Extrapaabud fra ult. Junii 1770, indtil Hans Maj* maatte

allern. finde for godt anderledes at anordne; ligesom og

meerbem" Forordn, under D.D. herfra er tilsendt Stiftamt-

manden, Amtmanden og Biskopperne, med Anmodning,

at understotte Ham paa anordnet Maade til dette Paa-

Ved Skrivelser af s. D, underrettes Landfogden, Compag-

niet 0^ Coilegium IVIedicum ligeledes om den trufne For-

anstaltning cCopieb. sst. Nr. 152—154). Apotbeker Bjorn

Jéussons kgl. Bestalling, dat Christiansborg 1. April 1772

anmeldes som oplæst paa Althinget 17. Juli s. A., see Al-

thingsb. Nr. 27.
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1772. buds Indfordring. Del Norske Kammer den 21. Marts

21. Marta.

26. Marti. General-Kirke-Inspections-Collegii Skrivelse

til Biskopperne i Island, ang. Forbud mod en ny

Catechismi-Forklaring. Khavn 26. Marts 1772.
— General-Kirke-Inspections CoUegii Forestill, og Breve 1763—

1775, S. 401—402. — Uddrag.

Og da man erfarer , . . hvorledes Præ-

sten til Milkholt {rett. Miklaholt) i Skalholt Stift, Hr. Vig-

fus Jonsson, har ladet trykke en islandsk Forklaring

her i KjoBenhavn over Dr. Luthers Gatechismus, og fal-

holder samme i alle Herreder der i Landet m. v. , saa

paalægges E. H. ei alene selv at vigilere over, men og

at advare og tilholde Deres underhavende Præsteskab og

Skole-Betjentere, i ingen Maade enten i Kirker eller Skoler

at bruge denne uauthoriserede saakaldede Forklaring,

men alene at holde sig til den efter kgl. allern. Befa-

Jing introducerede Catechismi Forklaring. — General-

Kirke-lnspections-CoUegio den 26. Mariii^1772.

28, Marts. Norske Kammers Skrivelse til Laugmand

Fjeldsled, ang. en Politie- og Landforordning

for Island. Khavn 28. Marts 1772. - isi. Copieb.

Litr Q, Nr. 159. — Det af Laugmand Fjeldsted forfattede Ud-

kast til en Politie- og Låndforordning for Island tilstilies ham,

for deraf at udarbeide en islandsk Oversættelse, der ansaaes

fornoden , ifald Forordningen i sin Tid ganske eller tildeels

maatte af Kongen vorde autlioriscret , for at være lil Afbetje-

ning ved dens Publication i bemeldte Laud.

'3 Kammerets Skrivelser af s! D. til Stiftamtmand Thodal,

Amtmand Stephensen og begge Biskopperne, hvorved den

anforte Forordning 12. Juni 1770 sendes til behorig Be-

kjendtgjoreise, samt folende Foranstaltning til at under-

filotte Landfogden ved Skattens Indfordrlng. Copieb. sst.

Nr. 147; jevnf Althingsb. 1773, Nr. xxxii.
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Kongelig Resolntion ang. Saltværks Oprettelse ^772.

i Island. Christiansborg 1. April 1772. — ^^^J^
Rentek. Archiv (Norske Kammers) Relat. og Resol. Prot. 53,

Nr. 29 (1772). — Resolutionens Indhold er anforl (under urigtigt

Datum 11. April) i Islandske Maanedstidender S**'" Aarg. S.

158—159. - Ifolge Forestilling fra det norske Kammers 2*»'

Bureau af 13. Marts havde den islandske Landcommission, i Hen-

hold til dens Instructions § 13, undersogt Steder til Saltvirkning,

og udseet, som mest bekvemme, Reykhole i Bardestrands og

Reykenæs i Isefjords Sysseler, ved hvilke begge Steder Lavmand

Fjeldsted haver anstillet nogle sniaae Forsog paa Sallkogning,

samt iovrigt besigtet og forfattet en topographisk Beskrivelse

over Stederne selv; tillige havdes Sysselmand Olafsens Efter-

retning om Reykenæs, Lavmand Fjeldsteds Charter over Reyk-

hole og over Reykenæs, samt Sysselmand Ketilsens Tegning

over Reykhole, som endnu tydeligere viser de hede Kilders

indbyrdes Beliggenhed paa sidstbemeldte Sted, - Om forbe-

meldte Steder er Commissariernes Eragtning udfalden derhen

:

„At de ei kunde rettere skjonne, end at jo en stor Mængde

Salt maatte kunne virkes ved disse Vande. Men for at opnaae .

fuld Vished derom, have de foreslaaet at en i Saltkogeriet

kyndig Mand, tillige med en ordinair Arbeider ved Saltværket

i Norge, maatte i Aar sendes til disse Steder, for med ordent-

lige Saltpander at gjore sammesteds et fuldstændigt Forsog,

hvorefter da med temmelig Vished kunde blive beregnet,

hvor meget Salt omtrent aarlig kunde virkes paa begge Steder,

hvoraf da videre kunde bestemmes, om Saltkogeriet kunde

anlægges for kongelig Regning, eller blive en Næringsvei for

saadanne, som derved vilde gjore noget Anlæg og svare Tiende

af det virkede Salt. ~ De fbreslagne Mænd have de anseet

bedst at sende forst til Iseljords Havn, hvorfra ikkun er en

kort Vei til Vands til Reykenæs, og derfra igjen til Reykhole

ikkun 2 Hages Reise til Lands, hvorfra de endelig, efter gjorte

Forsog, kunde til Lands eller Vands, som de fandt bekvem-

mest, komme til Stikkelsholms Uandelssted, for derfra at gaae

hid tilbage. — Til Sovandets Opfordring, til at forsyne Salt-

panderne, have Commissarierne meent ei at behoves anden Ind-

retning end et lidet Pompeværk , som skulde drives ved nogle

faae Arbeidsheste daglig, livilke desuden her paa Stedet kunde

haves for ringe Priis." — Det kongelige Ober-Bergamt paa

Kongsberg, hvis Betænkning indhentedes, havde yttret, at"

Reykenæ* i Isefjords Syssel vil blive det bekvemmeste Sted
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1772. til at anlægge Saltvirkning, da dette Steds hede Kilder ligge

1. April, nærmest ved Soen, det og haver en bekvem Havn, samt Steen

— i Nærværelsen, og endelig Produkten af de sammesteds gjorte

adskillige Prover kommer temmelig overeens iGehalten. — ladret-

ningsmaaden mener Ober-Bergamtet at kunne bh've folgende; at

man lader ved Walloe Sallværk forfærdige 3 Saltpander 3 Alen

lange, 2 Alen brede og Alen dybe. Incruslationen ved Kil-

derne borttages saavidt, at Panderne kan indsættes, hvorpaa

de mures tæt ved Siderne, saa at man alene lader en Aabning,

som forsynes med el Ror, hvorigjennem de svovelaglige Dam-
per kunne opstige, at de ei skulle blive Arbeiderne tii Hinder.

Skulde en Hestevinde eller Gimpel bygges, maatte den sættes

ved Stranden og ved samme indrettes et Vandtaarn, saa hoit,

at Kummen , hvori Sdvandet pumpes, staaer horizontaliter

boiere end de nærmeste 10 Kilder, paa det man kunde be-

nytte sig af denne Indretning til dem alle samtlig. Men for

det forste synes Ober-Bergamtet alene et Haand-Pompeværk at

kunne være tilstrækkeligt nok til at skaffe det bebovende So-

vand til de foreslagne Panders Drift. — At lede 2 eller flere

liede Kilder sammen til et fælles Bassin, for at anbringe des

stdrre Saltpande, synes vel Ober-Bergamtet gjdrligt, hvor Kil-

derne give en stor Mængde Vand og ligge hinanden paa faae

Alne nær. Men det beroer dog alt paa nærmere Undersogning

paa Stedet, som dog ei bor ^ores dybere end Kildernes Incru-

station giver Anledning til. — De hede Kilder, som ligge deels

hoiere, deels under Sospeilen, agter Ober-Bergamtet vel mere

bekostelige, dog derfor ikke utjenlige, men hvad derved kan

ventes vil komme an paa nærmere Erfarenhed. — Isærdelesbed

agter Ober-Bergamtet værdt at undersoge ved kyndige Folk,

om ikke den lille Elv, der rinder fra Fjeldet forbi de hede

Kilder ved Reykbole i Bardestrands Syssel, kunde benyttes til

en Machines Drift til at opbringe Sovandet. — Til at udfore

Forsoget bringer Ober-Bergamtet i Forslag Kunstmesteren ved

Wailoe Saltværk, Conrad W alther, der foruden sin mechaniske

Kundskab er kyndig i Saltvirkningens ganske Procedure
;
dog var,

efter deres Tanker, fornddent, at han Ck med sig en Saltkoger og

en Mursvend, ifald ingen saadan haves paa Stedet. Bemeldte

Walther har maanedlig ved Wallde Saltværk 15 Rd., men, om

Forslaget finder Bifald, indstiller Ober-Bergamtet hvad ham

skulde tillægges, naar Forsoget og Reisen til næste Host var

fuldbragt. Han kunde da blive forsynet med Instrux af Ober-

Bergamtet, og medtage, foruden de ommeldte 3 Pander, endnu
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et Par mindre, for at kunne des lettere gjore Forsog paa an- 1772.

dre Steder, samt et Par Jern- Ausgusser, og endelig det for- i. April,

nodne Træværk af Bord, Stolper og Ror til Pomperne, med —
de ovrige fornodne Hdandredskaber. Personerne og Redska-

berne kunde, ligesom det landtes bekvemmest, enten komme

ned til Kjobenhavn, eller og Skibet, som gaaer til Island, af-
'

beule dem paa Saitværket. — I Henbold hertil indstiller Ram-

meret at Forsog maa blive anstillede ra. m.

Ifiilge Kammerets Paategning 4. April 1772 havde Kongen

paa Extraeten af denne Forestilling sub Dato Christiansborg i

Geheime-Statsraadet den 1. s. M. resolveret saaledes:

1) At Konstmesteren ved WallOe Saltværk, Conrad

Walther, tillige med en Saltkoger og en Mursvend,

maa i indkommende Foraar sendes til Island, for at

anstille de n(5dvendige Undersogninger, efter de dem

medgivende Instruxer, da de i næstkommende E'6si

skal komme tilbage i^en. — 2] At dem maa medgives

fra Walloe Saltværk de Kar og Redskaber, som Ober-

Bergamtet til Undersogningen eragte fornddne, og sam-

mes Værdie af Zahlcassen igjen erstattes. — 3) Al den

foreslagne Konslmester Walther, i den Tid han er borte

i dette Ærende, som kan regnes for 6 Maaneder, maa,

foruden hans Lon, som er 15 Rd. maanedhg, nyde af

Vores Gasse 1 Rd. daglig Diætpenge,, samt Saltkogeren og

Mursvenden hver 3 Mk. daglig, foruden hvad den forste

i staaende Lcin ved Saltværket nyder ^

O Ved Kammerets Skrivelse til Handelscompagniet 3. April

n72 (Copieb. Litr. Q, Nr. 161) meddeles de to forste

Poster af ovenanforte Resolution, med Anuiodning om, at

' faae de paagjeldende Personer og Redskaber forte over til

Isafjord; hele Resolutionen meddeles Over-Bergamtet ved

Skrivelse 4. April (Copieb. sst. Nr. 166) med Anmodning

om at foranstalte det Fornodne, snmt at udarbeide og

indsende Instruxer, som ansaaes nodvendige. Da Tiden

var saa langt fremrykket, maatte imidlertid det hele Fore-

tagende opsættes til næste Aar ^Kammer-Skriv, til Over-

Bergamtet 2. Mai 1772, Copieb. sst. Nr. 189).
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Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang.

4. April. Leiermaals-Bfider. Christiansborg 4. April 1772'.

— Bekjendtejort p^a Althingel ved Stiftamtmandens cMissive«

14. Juli, der er indfort i s. A. Allhingsbog, Nr. 28. — Canc.

4. Departem. Registrant, S. 166- 1G7. Fogtm. VI. 1, 346.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Som Os

af en din under 10. Septbr. udi afvigte Aar indsendte

Forestillmg allerund. er bleven refereret, at Syssel-

mændene paa Vort Land Island, som have Sigt og

Sagefald i Forpagtning, finde sig bebyrdede med, uden

Erstatning, at exequere For. af 8. Juni 1767, som for

Leiermaal diclerer 8 Dages Straf paa Vand og Br5d,

isteden for aabenbare Skriftemaal, og at de Skyldige

ligeledes desformedelst ofte maa reise 8, 10 å 12 Mile

frem og tilbage; saa give Vi dig hermed tilkjende, at

Vi, i Anledning af din herom gjorte Forestilling, allern.

have funden for godt, at de, som efter forberdrte For-

ordning skulde sidde i 8 Dage paa Vand og Brcid, skal,

i dets Sted, betale en ringe Kjendelse til Tugthuset paa

Island, efter deres Omstændigheder og Stiftamtmandens

Sigelse^. Derefter du dig allerund. haver at rette, og

Vedkommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive.

Befalendes &c. Christiansborg den 4. April 1772.

*

11. April. Norske Kammers Skrivelse til Stiftamtmand

^
Thodal, ang. Approbation af Jordebog over God-

>) For. 23 Mai 1800 ^3. ,

-

Ved ovenanforte Stiftamtmandens «Missive» 14. Juli 1772

bestemmes den omtalte Kjendelse til 48 Sk. Courant for

hver Person, hvilke Boder Sysselmændene skulde inddrive,

og inddrage i deres Begnskab til Landfogden for Tugthus-

Contrihutionen ; til Controllens Overholdelse skulde Præ-

sterne indgive aarlig til deres Provster Fortegnelser over de

' Personer, som gjorde sig skyldige i Leiermaal, og Prov-

sterne indsende disse Fortegnelser til Stiftamtmanden paa

hTert Aars Althing.
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serne i Skaptafells Syssel, samt om Klostrenes

Inventaria. Khavn 11. April 1772\ - isi. copieb, ^^^;J^
Litr. Q, Nr. 168. — Uddrag.

Til fornoden Efterretning for Fremtiden ved Stiftet

tilsendes Herr Stiftamtm. iodsluttede Extract af den

af Landfoged Skule Magnussen H. Novbr. Anno 1769

forfattede Jordebog, saavel over Tykke- og Kirkebæ-

Kiosteres Godser, som Floge Jorder, med vedhOrende

Vilkaar og Beregninger; og som bem** Jordebog i alle

Maader af Os er approberet'-*, saa vilde Hr. Stiftamtm.

ifolge deraf, saavidt ikke Noget maatte befindes for-

deelagtigere for den kgl. Cassa, behagelig foranstalte:

— 1) at Tykkebæ Kloster, som nu med dette Aars Ud-

gang bliver ledigt, mod sædvanlig Caution, dog uden

Fæste, overdrages paa Livstid til nærværende Forpagter

Thorlak Thordersen Thorlacius, imod at han fra 1773

Aars Begyndelse deraf svarer 200 Rd. aarlig Afgift, samt

iovrigt forholder sig efter de til Jordebogen friede Vil-

kaar; og — 2) at Kirkebæ Klosters og Flcige Jorders

Forpagtere ligeledes fra 1773 Aars Begyndelse svare

til den kongel. Cassa aarlig Afgift, den fOrste 136 Rd.,

og den anden 28 Rd. 48 Sk., samt i lige Maade rette

sig efter de til Jordebogen foiede og tilligemed samme

approberede Vilkaar, alt til den Ende, at H. Maj*' Cassa

kan nu, da Godserne af Jordebogen erfares at være

komne i saadan Stand, at de kunne svare den ved

samme proponerede og approberede Landskyld, faae

nogen Erstatning for det store Tab i Landskyld og

brrige Retligheder, samt den deraf dependerende Af-

kgl. Resol. 5. Apr. 1774.

') Den her allegerede Approbation, vedtegnet i Protocollen

over den indsendte Syns- og Vurderings -Forretning er

saalydende . „P'oranstaaende Jordebog approberes i alle

Maader. Det Norske Kammer den 10.,April 1772.

G. C. Oeder. C. Olrog. J. Erichsen. Kolle. Hagerup.

Berner." :
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n72. gift, som den haver haft lige siden Åaret 1755, i An-

Il. April, ledning af den paa Godset skedde Skade ved Katle-

gjaas Ildsprudning. — og som Vi tillige ansee det med
Klostérne i Island folgende Inventarium, beslaaende

deéls i levende Creature, deels i adskilligt Husgeraad,

deels og i Madvarer, at være ei alene uden al Fordeel

for den kongelige Gassa, men og til unodvendig Be-

sværing for Forpagternes Boer ved paakommende Dods-

fald og Omskiftelser: saa have Vi, paa Grund af de

om saadanne Inventarier ergangne allern. Befalinger,

' fundet det bekvemmest, at nærværende Forpagtere saa-

vel paa Kirkebæ, som Skrede, Thingcire, MOdreveile,

Reynestad og Munkethveraa Klostere, hvor saadant in-

ventarium nu forefindes, afbetale samme med Penge

til den kongelige Cassa, efter den Vurdering bg med

den Summa, for hvilken de det have modtaget ved

Forpagtningernes Tiltrædelse; hvilken Afbetaling Herr

Stiftamtmanden behagelig vilde foranstalte af vedkom-

mende Forpagtere erlagt, hvorhos dem dog tillades

efter Billighed dertil at forunde meerbemeldte Forpag-

, . tere nogle Aars Tid, alt ligesom dette Inventarii Summa
maalte findes betydelig, men dog ikke over 4 Aar i

det længste, hvilke Terminer De her ville indbereitej

samt tillige foranstalte det Fornodne om alt det Foran-

forte beordret Landfogden, som og derfor under D. D.

herfra er betydet, sig desangaaende til Dem at ad-

dressere*. — Det Norske Kammer den 11. April

1 772.

M Det ovrige af Skrivelsen angaaer det af Landfogden for

Synsforretningen over Godserne forlangte Salair, hvilket

nævnte Embedsmand ansatte til 192 Rd. 8T Sk., men

Amtmand Stephensen til 120 Rd., hvorom Stiftamtmandens

Betænkning onskes. — Skriv; til Landfogden af lignende

Indhold, som det ovenanførte til Stiftamtmanden, findes i

Copieb sst. Nr. 109.
'



For. ang. Præmier for Skindodes Redning. 751

Forordning ang. Skindodes Redning og Præ- ^772.

mier derfor. Christiansborg 22. April 1772*. 22. Aprii.

— Denne Forordning; er kun emaneret for Hertugdommerne,

paa Tydsk, — dens 5*« § er ved kgl. Resol. 29. August 1798

(bekjendtgjort ved Canc. Plak. 14. Seplbr. s. A.) udvidet til

at gjelde for Kongens Riger og Lande — Original-Aftryk hos

Hopffner, med vedfoiet kort Anvisning (paa Tydsk) om Red-

ningsmidler i pludselige Ulykkestilfælde; nyt Aftryk med en '

udforiigere vedfoiet Anvisning 1817. — Qvart-Forr. for 1772,

S. 36-44; Rubr. hos Schou V, 351. — Uddrag.

Verokdnung, weeien Rettung der durch plcStzliche

Ungliicks-Fålle dem Anschein nach leblos gewordenen

Personen.

Wir Christian der Sicbende &o. Thun kund hie- /

mit: — —
§ 5) Dahingegen wollen Wir al-

lergnadigst, dass demjenigeii, welcher sich bei der

Rettung eines todt gesohienenen Menschen geschæftig

erwiesen, und durch seine Bemlihung einen dem An-

schein nach des Lebens beraubten Menschen wtirklich

gerettet zu haben milteist obrigkeithchen Zeugaisses

darthut, aus Unserer Gasse eine Premie von fiinf dSni-

schen Ducaten, oder, falls es ihm lieber seyn solUe,

eine Medaille von glelchem Werth zur Belohnung gerei-

chet werden "solle. — — — Gegeben auf Unserer

konigl. Residence Christiansburg in Copenhagen, den

22. April 1772.

Norske Kammers Skrivelse til Stiftamtmand o. Mai.

Thodal, ang. islandske Embedsmænds Reiser ud

af Landet. Khavn 5. Mai 1772. — indholdet af

denne Skrivelse er bekjendtgjort paa Althinget 1772, vedStift-

amtm. Thodals «Missive» .4. Juli s. A., indfort i Althingsb.

Nr. 28. Isl. Copieb.'Litr. Q, Nr. 201.

For at forekomme, al ikke de kongelige Betjente i

Island skulle uden befbiet Aarsag, eller uden Hr. Stift-

*) Canc. Plak. 14. Septbr. 1798.
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amlm. Forevidende foretage sig nogen Reise fra Landet,

vilde De nu behagelig lade paa Landsthinget publicere:

at ingen kongelig Betjent maa herefter understaae sig

at begive sig fra Landet, forinden ban forst for Herr

Stiftamtra. har andraget Aarsagen til sin Bortreise, og

dertil erholdet Deres Tilladelse. Det Norske Kammer
den 5. Maji 1772.

Instruction af Collegium Medicum for Apo-

theker Bjorn Jonsson. Khavn 10. Mai 1772.

— Publiceret paa Althinget 1772 og indfort i Althingsb. s. A.

Nr. 27. Steph. Eirikssons Samling paa Universitets-Bibliothe-

ket, Nr. 2, S. 34-36.

Hvad sig hans Embede og Pligter som Apotheker

i Almindelighed angaaer, da haver han sig at rette ef-

ter den ham aliern. forundte Bestalling^, og efter den

endnu subsisterende ældre Medicinal-Forordning af 1672,

indtil med forste en nyere kan ventes udgivet, som

han da i alle Maader maa efterleve. Men hvad sig

Taxten ok Betalingsmaaden efter Landets Beskaffenhed

angaaer, da vilie vi ham, efter herom forte Gorrespon-

dence med Directionen for det almindelige Handels-

Gompagnie, fdlgende Poster til sin nærmere Efterretning

meddele: I Henseende til de Simplicia og Gomposita,

samt deres Præparation og Priis, hvilken han som Apo-

theker er forbunden at holde, retter han sig efter den

nye udkomne Pharmacopoea Danica og Taxa Medica-

mentorum, og i Særdeleshed efter det, som er anordnet

for Apothekerne paa Landet-. — I Betragtning af Lan-

dets Tilstand og Handelsmaade, saasom der ikke alle-

tider kan haves rede Penge til Medicamenters Betaling,

saa bor Apothekeren ikke nægte at tage mod gode og

dygtige Kjobmandsvare, efter deres fastsatte TaxL Men

') BestaUing 1. April 1772, ifolge Althingsb. s. A. IVr. 27,

hvor den er anfort som oplæst.

•) see For. 16. Juli 1772.
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da saadanne Vare udkræve Husrum, ere ofte Bedær- 1772.

velse underkastede, oe ved Forhandline udkræve Be-' !T" TT',
' ^ » 10. Mai.

kostning for Transport og anden Uleilighed, saa tillades

Apothekeren at regne alle saadanne Kjcibmandsvare

uden Lagie, nemlig hver Fisk efter Landtaxten for 2

Sk. D. Cour., men de Vare som han saaledes i Beta-

ling antager, og hvilke han ikke selv til noget Brug

maalte behcive, bor han efter Compagniets Octroy le-

vere i Handelen efter Landtaxten, forsaavidt samme

kan være antagelige. Efter som Apothekeren b5r bilægge

sine Regnskaber med Attester, saa kan han heller ikke

paabyrdes at udlevere Noget, uden enten imod Betaling

af de Formuende, eller og, af de Fattige, imod Attest

fra enhver Sognepræst, hvilke Attester, som billigt er,

uden Betaling gives. De Medicamenter, som Landphy-

sicus kunde behove til sine Reiser, skal Apothekeren

ham paa Requisition forskaffe, for hvilke Medicamenter

Landphysicus siden quartaliter gjSr rigtig Regning og
h

erstatter enten betalte, eller forskaffer Apothekeren Sog-

nepræstens Attest for de Medicamenter, som til Fattige

ere udgivne. For udleverede Medicamenter til de For-

muende nyder Apothekeren samme Privilegium in Con-

cursu Greditorum, som andre Apothekere udi H. Maj**

Riger og Lande, dog at det iagttages, at Compagniet,

efter allern. Resolution af 29. August 1763, er forundt

Præference for alle andre Fordringer, næst de kongelige.

Saasom den Gaard, hvori Apotheket er, tilforn allern.

er forundt Frihed fra alle Slags Onera og Paalæg, saa

forstaaer det sig, at denne Benaading fremdeles ved-

bliver, og folger Apotheket og Apothekeren. KjSben-

havn den 10. Maji 1772.

Forordning ang. Midler mod Faaresygens Ud- 12. Mai

bredelse i Island. Christiansborg 12. Mai 1772.

— Denne Forordning, som er publiceret paa Althinget 1772

(Alihingsb. s. A. Nr. iii, 7), er emaneret saavel paa Islandsk

som paa Ddnsk igjennem Finants-Collegium, og approberet

///. • 48
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'/4772. ved kgl. Resol. 4. Mai 1772 (see Finants-Collegii Forestillings-

12. Mai. Protocoller i Indenrigsminister. Arcliiv: «kgl. Resolutioner fra

8. Jan. 1772 til 3. Junii 1772. Nr. 2^, S. 598-603) Af den

islandske Text findes Original-Aftryk lios Hopffner; Qvart-

Forr. for 1772, S. 56—64; Rubr. hos Schou V, 353. - Af

den danske Text : Original - Aftryk hos Hopffner. Qvart-

Forr. for 1772, S. 49—56; kort Uddrag hos Schou V, 352.

Forordning urn nie&iil til a& hiudra fjarsykinnar

framgång å Islandi.

Ver Christian så Sjoundi &c. G. O. V. ah vegna

Jdcss ver, meB stærstu me&aumkun, erum åskynja orfenir,

ab SU landfordjarfanlega sau()fjårpest enn nii vi&helzt å

Voru landi Islandi, ån J)ess ab ]oar i moi sé fundinn

nokkur fullkominn læknisdtimur, og Ver Jiarbjå somu-

lei&is megum mjog 6gjarna merkja, ab Vorir undirsåtar

f nefndu landi eigi einasta i fyrslunni hafa synt stærstu

forsomun i ^vi: ah [leir eigi hafa, svo mikib sem mcigu-

legt var, hindrab sjukdoininn ab inn{)reugja ser fra

l)eim slobum, sem hann var åbur kominn i, til hinna,

hvar nåttiiran hefir gjort slikar girbfngar og abgreining,

ab håskinn kunni af vendast; heldur og einnig skulu

margir hafa verib svo léttsinnugir og dmannlegir, ab

J)eir hafa fært sjiikt saubfé inn i J)ær heilbrigbu sveilir,

hvar af heil hérub eru af sjukdominum yfirfallin; sfimu-

leibis skulu innbyggjararnir å joeim stobum, hvar

sjiikd6murinn hefir yfir gengib, eigi vera n6glega ab-

gætnir ebur åsåltir um ab afmå jpær leifar af hinu sjiika

saubfé, sem ena ml eru hjå ^eim, jafnvel J)6 ab nåttéran

svo hafi umgirt }}å, ab J)egar ])eir vilja bruka åslundan

og uppåpossun, kunna Jieir ab hindra samgaungu meb

obrum ; en ])verl l)ar i m6t skulu \>e\r hafa inn tekib 6sjukt

saubfé mebal {)ess sjuka, hvarmeb J)eir hafa gjort faraldr-

ib vibvarandi og endalaust, Jjeim sjalfum til långtum

stærri skaba, en J)6 {)eir, i stabina fyrir 10 sjdka saubi,

befbu tillagt ser 2 6sjuka, ]pegar jDessum ab eins hefbi

orbib haldib fra ab koma mebal hiuna sjiiku, og jafnvel

{)6 ab einn og annar s^slumabur, bæbi i J)eim syslum,

hvar plågan hefir byrjazt vib landamerkin millum s^slanna,
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og i hinum ci&rum, hvar hun hefir yfir gengiS, hafi leitazt f772,

vi& ab få innbyggjarana leidda til å&urgreindrar nytsam- 12. Mai.

legrar fyrirtektar, og })ar til feugib flestra sarnjDykkij i)å

skulu 1)6 samt atrir bafa sett sig jDar i m6t. |>vi hcifum

Ver, uppå ^aS aS J)essi ska&serad, vegna nokkurra

hir&uleysis og måilpréa, ekki skuli ån hindrunar vitav

litbreiSa sig og upp svelgja l)a2), sem ennnii kynni eptir

ab vera, svo og einnig, ab nylsamleg vibleitni, fjårlimg-

uninni til vi?)réttingar, i o^irum allareibu eytiilogbumstci&um

ei skuli verfia hindrub, allranå(). fundib fyrir gott ah tilsegja

og befala, einsog. Ver hérmeb bjébum og befdlum:

1) Ab syslumennirnir skuli, meb vel grunda&ri

litmålun, sannfæra almugann ]par um. hversu skallegt,

og eytileggjaudi ^^al sé fyrir hvern mann ser i lagi, og

heila landi& yfirhofu&, ab halda ])yi sjuka sau&fé" vib

lifib, allra lielzt ])av vorullin af })essu fé skal vera

6dugleg, og innbyggjurunum til litilla ebur nær engra

nota, hvers vegna l^eitn, {ivi fyr })v{ heldur, enn nå

meban nokkub er eptir, byrjar ah taka ser fyrir, gjcir-

samlega ab afmå Jjvilikt sjukt saubfé, svovel I)ar, sem

sjukdomurinn hefir inn brotizl vib landamerkin af Ipeim

osjiiku syslum, og J)etta svo långan veg, ab menn kunni

vissir um ab vera, ab spillingin eigi sé lengra komin,

allt meb yfirvegun og saml)ykki hinna flestu bænda,

sem hér å bera skyn; sem og i ])eim syslum, hverjar

plågan aiiareibu hefir yfir gengib, i J)esshåttar land-

plåzum, sem af nåtturunni eru innilokub og afgirt, og

Jictta scimuleibis meb hinna flestu yfirvegun og sam})ykki,

til Jjess ab J)v/ 6sjuka saubfé, sem siban verbur innfært

å slika stabi, verbi, nær åslundan og umhyggja briikast,

haldib fra hinu sjdka. — 2) J>egar hib spillta saubfé å

l^enna hått hib fyrsta år er afmåb / nefndum land-

plåzum, svo taka menn sér fyrir l)ab næsta år eplir ab

afmå {)ab i ^vi næsta bygbarlagi, i svoddan vi'båltu,

sem, meb g6bri forsjå, må liægast verja fyrir allri sam-

bl6ndun meb hinu sjuka saucfé; og å {)enna hått å ab

framhalda afmån hins sjuka fjår år eptir år, svo lengi

48*
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4772. naubsyn krefur. — 3) Strax eptir a& sauSféb å sérhverj-

r^Mai
^^^^ afmåb, eiga menn a& fyrir taka hinna gciøilu

Qårhusa eyfeileggi'ng, ]ik hib ganila torf J)ar af skal burt

flytjast å eitt afsi&is plåz, og annabhvort upp brennasl,

eSur grafast nibur, svo djupt i jor&ina, at) engin spilling

J)ar af orsakast kunni; steinunum j)ar af skal kasta burt

å sama hått, e&ur ab minnsta kosti dreifa })eim ut å

bersvæbi, svolei&is, ab vebur og vindur kunai veturinn

yfir å J)eim ab leika; og svfba tinibriB vel i eldi, ef J)ab

eigi verbur bn!ikab til annara nytseinda, og nytt timbur

ekki getur fengizt, svo så spillmgar-eimur, sem liklegt

er ab })ar vib lobi, kunni ab utbrennast. — 4) A mæn-

inum å Jjeim nyju fjårhiisum, sem i hinna giimlu stab

upp bygb verba, hver, nær gub gefur blessan til sjiik-

leikans rénunar og saubfjårins ti'mgunar, eiga ab byggjast

hærri og rdmbetri, til })ess ab féb, einsog hingabtil verib

hefir, standi eigi of J^elt tilsamans, hvab eb jafnvel

alleina getur orsakab sjukdém hjå fénu, gjora menn

glugga, helzt långan og mj6an, til J^ess ab så hiti og'

suddij sem alltib, og allra mest i faraldurs-sjiikd6muni,

er fénu skabvænlegur, megi J)ar i gegnum upp stfga*.

— 5) fegar biiib er ab slåtra J)vi sjiika saubfé, og })ab

svolaibis er afmåb, sem ske skal å hausttima, må 6sjiikt

fé eigi aptur inn takast fyr en sumarib eptir. — 6)

S^slumennirnir i |)eim syslum, hvar fjårpestin ekki er,

ebur hefir verib. skulu tilhalda J)e.irra undirhafandi syslu

innbyggjurum ab selja })eim, sem hafa eybilagt hib sjiika

saubfé, aptur annab osjiikt, meb bærilegasta og minnsta

verbi, sem mogulegt er, til hvers jieim og byrjar ab

vera viljugum og skyldugum, bæbi af mebaumkun yfir

J)eim, er skabann hafa libib, sem og sérdeilislega til

J)ar meb ab afbægja })eim yfirhånganda håska, semjafn-

vel kynni ab nå til J)eirra sjålfra. — 7) Meb jiess nyja

saubfjår innfærslu, hvab fått sem l)ab vera kann, ma

briikast hin nåkvæmasta uppåpossun og variib; sérdeilis-

») Toldk. Skriv. 2. Marts 1776
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I

lega skal ullin og skinnia af J)vi sjuka fé vera })vegin, 1772.

verkub og nytt til bnikunar, åfeur en hi& 6sjdka fé 12. Mai.

kemur; klæ&i ^eirra, sem hir&a og mjolka hi&osjiika fé,
^ -

^
eiga annaShvort ab vera ny, elnr og J^au gomlu full-

komlega vel l)vegin og hrein; j^eir mega heldur aldrei

koma I l)å stabl, hvar sjiikd6murlnn er, svo J)eir ekki

færi spillinguna meh sér; niikla si&ur må nokkurr voga

ah færa ull, skinn, e&ur nokkurn saub inn (i sveitina)

fra hinum sjiiku sto&um, hvarmeb hreppstj6rarnir i

sérhverjum hrepp skuluhafasvo nåkvæma og alvarlega

umsj6n, sem J)eir vilja af Oss allranåbugast ålitast og"

aktast ab vera vandlåtir um Jjeirra sjålfra og landsins

velferb. Hver sem fyrst vérbur var vib nokkurn, sem

hér å m6ti brytur, skal undir straflF eptir målavcixtum,

ef J)ab forsomast, og verbur sffian opinbert, strax gefa

t)ab hreppslj6runum til vitundar, og })å skal })ab innfærba

saubfé ån uppihalds eybileggjast. Hreppstjorarnir l)ar å

m6t skulu angefa ])e[ia fyrir syslumanninum, og hann

fyrir hærra yfirvaldi, hvareptir stiptamtmaburinn skal

gefa sokina tii vitundar { Voru norska Cammeri, t)å

tieim seku skal verba uppålagt slikt straff, er ]}ek for-

{)éna, sem Vorum bobum eru éhlybugir, og leltast vib

ab færa foburlandib i 6Iukku. — 8) Meb nefnda eybilegg-

ing hins spillta saubfjår byrjast å somu tib i subur-,

norbur- og vestur-fjérbungum landsins, nefnilega iRång-

årvalla syslu, og Svarfabardalnum I Vabla syslu, samt

i Jieim séknum i Barbastrandar- og Stranda-syslum,

hvar sjukdomurinn seinast er kominn, ebur hefir byrjab

ab innsmeygja sér, og sem liggja næst vib })ær* sem

enn eru 6sjiikar; og jDegar einu bygbarlagl ebur syslu

er aflokib, skal utræti'ngin fyrir hendur takast i l)vf

næstliggjandi plåzl, å J)ann hått, sem i 2. articula er

bobib. — 9) Ef tvær syslur nokkurslabar liggja tllsamans,

ån l)ess ab mllll l)eirra finnist svoddan nåttiirleg abgrein-

fng, sem hindra kunni saubfjårins samgaungu å båba

vegu,
J)å skal, eptir beg^a syslumannanna og innbyggj-

aranna beztu yfirvegan, svo stårt landplåz i båbum
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1772. syslum f senn iitveljast, ab fast kunni slik natlurleg vorn

12. Mai. etuv girt)i'ng, sem, meb abstob af ndglegri åstundan og
^"^

' Yoktun, kann hindra })ess heilbrig&a og sjéka fjår sam-

gaungu. — 10) 1 J)eim syslurHj hvar fjårpestin enn nii

eigi er komiu, en nålægist J)6, skulu sérdeilislega syslu-:

mennirnir mel stærstu åstundan låta ser vera umhugab,

å ])e]m st6?)umj sem helzt er uggvænt ab hun muni

ser inn I)rengja, ab gjora svo g6ba og ånægjanlega

dtvegi, sem mogulegt er, til ab hindra hennar framgang.

— 11) Og l)are& [)ab, i tilliti til vi'&åttu og stærbar l)eirra

héraba, hvar sjiikdémurinn nugengur, utheimtir nokkur

år, åbur hib sjiika saubfé verbur alstabar afmåb, og ver

{)arfyrir finnum l>ab ab vera sérdeilis æskilegt, ef finnast

mættu slik mebcil, meb hverjum hib spillta saubfé kynni,

meb ibulegri uppåpossun, ab haldast i })vi standi, ab

J)ess eigendur k^^nnu ab hafa nokkurnveginn gagn af

jivf, meban ulræti'ngin enn nu eigi kann til fteirra ab

nå; })vi' er Vor allranåbugasti vili og befaling, ab land-

physicus skrifi, i landsins tungumåli, skj^ra undirvisun

og fyrirskripl um ])å mebhondlan, sem og læknisdåma

og (innur mebol, sem anna&hvort kynnu allareiba ab

vera fundin, ebur framvegis kunna ab finnast l^énanleg

til ab fyrirbyggja og hnekkja sjiikdomsins afli, ab minnsta

kosti svo mikib, ab féb kynni å meban gjora nokkub

meira gagn, en vanalega fæst af hinu spillta fé, og a&

slik undirvisun og fyrirskript verbi latgefin å prent,

dllum til upplysmgar. — 12) Annars ber stiptamtmann-

inum, eptir beztu yfirvegan meb vi&komandi embættis- I

mcinnum, ab koma l)vi til vegar, ab ]}ess\ låndinu svo

makt åliggjandi s'6k ver&i sett i mogulegustu framkvæmd

og execution. Hvar eptir allir vi&komendur sig allra-
F

undirdånugast hafa ab rétta og halda. f)vf bjéBum og

befolum Ver hérmeb (illum og sérhverjum, sem })essi

Vor forordning undir Vors Finance-Collegii signeti til-

send verSur, ab l)eir lati hana å tilheyrilegum sto^uiHt

dllum til eptirrélti'ngar, slrax upplesa og auglysa. Gefib

V
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å Voru Sloti Christiansborg i Vorum kondnglega Resid- 4772,

enlz-sta& Kaupmannahofn, J)ann 42. Maji 1772. 12. Mai.

Forordning, angaaende Midler til at forekomme

Faaresygens Udbredelse i Island.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at som"Vi

med megen Omhed erfare, at den landfordærveHge

Faarepest endnu holder ved i Vort Land Island, uden

at noget tilstrækkeligt Lægemiddel derimod er udfundet,

og Vi derhos tillige meget ugjerne maa fornemme, at

Vore Undersaatter i bemeldte Land, ikke alene af Fcirst

ningen have viist storste Skjodesloshed med: ikke, saa-

vidt mueligt, at forhindre Sygdommen fra de besmittede

Steder at indtrænge sig til de, hvor Naturen har gjort

saadanne Grændser og Skillerum, at Faren kunde af-

værges, men endog, at Mange skal have været saa let-

sindige og umenneskelige, at de have bragt smittede

Faar ind i sunde Boigder, hvorved hele Herreder ere

af Sygdommen angrebne; ligeledes skal Indbyggerne

paa de Steder, Sygen har overgaaet, ikke være om
hyggelige nok for, eller enige om, at afskaffe de Lev-

ninger af syge Faar, som endnu ere hos dem, uagtet

dog Naturen saaledes har omgjerdet dem, at de, naar

de ville bruge Flid og Paapasselighed, kunde forhindre

Fælledsskab med andre, men de skal have Ivertimod

indtaget friske Faar iblandt de syge, hvorved de have

gjort Plagen vedvarende oguophorlig, dem selv til meget

st(5rre Skade, end om de, istedenfor i O syge, havde

skaffet sig 2^* sunde Faar, naar disse kunde vogtes fra

al komme blandt andre besmittede; og uagtet en og

anden Sysselmand, saavel i de Sysseler, hvor Plagen

har begyndt paa Grændserne, som i de andre, hvor

den har raset, have sogt at bringe Indbyggerne til be-

meldte nyttige Foretagende, og dertil erholdet de Flestes

Samtykke, skal dog andre igjen have sat sig derimod:

saa have Vi, paa det ikke dette Onde, formedelst Nogles '

Skjcidesloshed og ModtviUighed, skal uden Hinder videre
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1772. udbrede sig, og opsluge det, som endnu kunde være

12. Mai. i Behold, saml nyttige Forsbg til Faareavlingens Op-

rettelse paa andre allerede odelagde Steder blive for-

hindrede, allern. fundet for godt at anordne og befale,

ligesom Vi og hermed byde og befale:

\) At Sysselmændene skulle med grundige Fore-

stillinger f5re Almuen til Gemytte, hvor skadeligt og

ødelæggende det er, for hver Mand især, og for Landet

i Almindelighed, at vedligeholde de syge Faar, aller-

helst da Foraarsulden af disse skal være uduelig, og

Indbyggerne til saare liden eller slet ingen Nytte, hvor-

for de, jo for jo heller, medens endnu Noget er tilovers,*

maae foretage sig aldeles al udrydde saadanne syge

Faar, saavel der, hvor Sygdommen har brudt ind paa

Grændserne af de sunde Sysseler, og det paa saa lang

' Strækning, at man kan være forvisset om, at Smitten

ikke er kommen længere, altsammen med Overlæg og

Samtykke af de fleste Bonder, hvilke derom kunde

have Kundskab, som og i de Sysseler, hvilke Plagen

allerede har overgaaet, paa saadanne Strækninger, som

af Naturen ere indsluttede og aflukkede, og dette lige-

ledes med de Flestes Overlæg og Samtykke, paa det

de siden paa disse Steder indførende friske Faar kunde

med anvendt Flid vogtes fra de syge. — 2) Naar de

befængte Faar saaledes det ene Aar ere blevne ud-

ryddede paa bemeldte Strækninger, foretages Udryd-

ningen det folgende Aar paa næst grændsende Stræk-

ning, i saadan en Omkreds, som bekvemmeligst kan,

med god Forsyn , fredes fra Sammenblandelse med
syge Faar, og saaledes fortsættes Udr^'dningen Aar efter

andet, saalænge Fornødenheden det maatte udfordre. —

•

3) Saasnart som Faarene paa hvert Sted ere udryddede,

foretages de gamle Faarehuses Odelæggelse, hvis gamle

Torv henfores paa et afsides Sted, og enten opbrændes

eller og nedgraves saa dybt i Jorden, at ingen Smitte

derved kan foraarsages ; Stenene deraf bortkastes paa

lige Maade, eller i det mindste udspredes paa aaben

>
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Mark, saaledes, at de ligge blotte for Luften Vinteren 4772.

over, og Tommeret, om det ikke kan anvendes til andet 12. Mai.

Brug, og nyt ikke kan haves, svides ste^rk i Ilden, paa

det den formodentlig vedhæftende Smitte derved kati

forbrændes. ^ 4) Overst paa Taget af de, i de gamles

Sted, opfarende nye Faarehuse, hvilke, naar Gud giver

Velsignelse til Sygens Aftagelse og Faarenes Tilvæxt,

maae bygges hbiere og rummeligere, paa det ikke Faa-

rene, som hidindtil er skeet, skulle staae altfor tæt

tilsammen, hvilket endog alene kan foraarsage Sygdom

iblandt dem, gjores en Aabning, helst lang og smal,

at den Hede og Damp, som altid, og allermeest i smit-

somme Syger, er skadelig for Faarene, derigjennem kan

opstige. — 5) Efterat de syge Faar ere nedslagtede,

og saaledes udryddede, hvilket skal skee om Efterhosten,

maae friske Faar ikke tages ind igjen, fcirend Somme-

ren efter, — 6) Sysselmændene i de Sysseler, hvor

Faaresygen ikke er eller haver været, skulle tilholde

deres underhavende Sysselers Indbyggere, at sælge til

dem, som have odelagt de syge Faar, andre friske

igjen, for den biUigste og ringeste Priis som raueligt er,

hvortil de og b5r være villige og pligtige, saavel af

Medlidenhed over dem, der have taget Skade, som i

Besynderiighed for derved at forekomme den over-
"

hængende Fare, som og kunde række til dem. —
7) Med de nye Faars Forplantning, i hvor lidet Antallet

end kunde være, maa yderste Flid og Varsomhed iagt*

tages; især maa Ulden og Skindene af de Syge være

toede,* virkede og anvendte til Brug, forend de Friske

komme; deres Klæder, som rogte og malke de friske

Faar, maae enten være nye, eller og de gamle tilstræk-

kelig toede og rene ; de maae heller aldrig komme paa

de Steder, hvor Sygdommen er, for ikke at bringe

Smitten med sig; meget mindre maa Nogen understaae

sig at bringe Uld, Skind eller noget Faar ind fra de

besmittede Steder, hvormed Repstjorerne i hver Rep

skulle have saa n6ie og oidkjær Indseende, som de



762 FOROKDN. ANG. FaARESYGEN

1772. ville af Os allern. ansees og agtes nidkjære for deres

12. Mai. egen og Landets Velfærd. Hvo som forst overkommer

Nogen, der maatte handle herimod, skal, under vilkaar-

lig Straf, om det forsomraes og siden bliver bekjendt,

strax angive det for Repsljorerne, da de indbragte

Faar uden Ophold bdelægges. Repstjorerne igjen skulle

angive det for Sysselmanden, og han for hoiere Ovrig-

hed, hvorefter Stiftamtmanden haver at indberette Sagen

til Vores Norske Kammer, da den Skyldige skal blive

paalagt saadan Straf, som de fortjene, der ere Vore

Befalinger overhcirige, og scige at bringe Fædernelandet

i Ulykke. — 8) Med foranforte Udrydning af de be-

fængte Faar begyndes paa een Tid i S(3nder-, Nord-

og Vesterdeien af Landet, nemlig: i Rangervalle Syssel

og Svarfaderdalen i Vadle Syssel, samt i de Præste-

gjelde i Rardestrands og Strande Sysseler, hvor Sygen

sidst maatte have begyndt at indsnige sig, og som ligge

næst ved de endnu ubefængte, og naar da et Boigde-

lav eller et Syssel er færdigt, foranstaltes Udrydningen

i det nærmest tilgrændsende, paa den ved 2. Art. an-

befalede Maade. — 9) Skulde tvende Sysseler nogen-

steds stade tilsammen, uden at der imellem dem findes

noget naturligt Skillerum, som kunde hindre Faarenes

Sammenkomst fra begge Sider, skal, efter begge Sys-

selmænds og Indbyggernes bedste Overlæg, saa lang

Strækning med det samme udsees i det andet Syssel,

indtil saadant naturligt Modværn kan haves, som, ved

Hjelp af tilstrækkelig Flid og Vogtning, kan hindre de

sunde og syge Faars Sammenkomst. — 10) i de Sys-

seler, hvor Pesten endnu ikke er kommen, men dog

nærmer sig til, skulle især Sysselmændene med yderste

Flid lade sig være angelegen: paa de Steder, hvor den

helst befrygtes at kunde indlrænge, at gjbre saa gode

og tilstrækkelige Anstaller, som mueligt er, til at hindre

deres Fremgang. — 11) Og da det, i Betragtning af de

befængte Egnes vidtlciftige Strækning, kan medtage

nogle Aar, inden de syge Faar kunne overalt udryddes, og
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Vi altsaa finde det at være særdeles onskeligt, om der 1772.

kunde haves saadanne Midler, hvorved de befængte 12. Mai.

Faar kunde ved flittig Oppasning holdes i den Stand,

at deres Eiere kunde have nogenledes Nytte af dem

imidlertid, saalænge Udrydningen endnu ikkekankomme

til dem: saa er Vor allern. Villie og Befaling, at Land-

physicus forfatter i Landels Sprog en oplyselig Under-

retning og Forskrift om den Behandling, samt Læge-

og andre Midler, som enten maatte allerede være

befundne, eller efterhaanden kunde befindes tjenlige

til at forekomme og svække Sygdommens Kraft, i det

mindste i den Grad, at Faarene imidlertid kunde bringe

nogen mere Nytte, end som sædvanlig haves af befængte

Faar, og at saadan Underretning og Forskrift da ud-

gives i Trykken til Alles Efterretning. — 12) lovrigt

haver Stiftamtmanden, efter bedste Overlæg med ved-

kommende Betjente, at see denne for Landet saa magt-

paaliggende Sag sat i mueligste Drift og Execution.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at rette

og forholde. Thi byde og befale Vi hermed Alle og

Enhver, som denne Vor Forordning under Vort Finance-

Collegii Seig] tilskikket vorder, at de den paa behorige

Steder, til Alles Efterretning, strax lade læse og for-

kynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores

kongelige Residencestad Kjcibenhavn den 12. Maji

Anno 1772*.

Ved Norske Kammers Skrivelse til begge Biskopperne i

Island, d. 19. Mai 1772 (Isl. Copieb. Litr. Q, Nr. 213)

anmodes de om at foranstalte, at denne For, oplæses paa

Prædikestolene overalt, men især i de Distrikter, hvor

Pesten havde taget Overhaand, og i Grændsebygderne mel-

lem de befængte og ubefænpte Steder, samt at Præsterne

tillige indskjærpe Almuen dens Efterlevelse, idet Biskopperne

henvises ti) Stiftamtmanden for at erholde tilstrækkeligt Antal

Exemplarer i det islandske Sprog; Skriv, til Stiftamtman-

den, Amtm. Stephensen og det islandske Handels- Com-

pagnie, .vedrorende samme Gjenstand: Copieb. sst. Nr.

214-217.

^ r
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^TtS, Coitimislsøriuni til at undersoge ogpaakjende
16. Mai.

mellem det islandske Interessentskab og

Handels - Compagniet. Christiansborg 16. Mai

1772^ — Canc. Archiv. 4'»« Departem. Registrant, S. 198—

209; Uddrag i Pontoppidans Samlinger tii Handels-Magazin for

Island II, 105—107.

Christian den Syvende de. Vide maae I, Magnus

Olafsen, Vicelaugmand for Scinden og Osten paa Vort

Land Island, og Sivert Sivertsen, Landsthingsskriver

paa bemeldte Vort Land Island: at eftersom Skule

Magnussen, Landfoged paa meerbemeldte Vort Laud

Island, for Os allerund. haver andraget, at efterat Vores

octroyerede almindelige Handels - Compagnie havde cr-

holdet Octroy paa 20 Aar, eller fra 1764 Aars Begyn-

delse til 1783 Aars Udgang, over den islandske Handel,

skal de ligeledes i Aaret 1764 den 2. Aprilis have faaet

oprettet en Gontract, hvorved de udi Island anlagde

kongelige Indretninger bleve associerede med bemeldte

Compagnie udi den selvsamme og ligesaa lang en Tid,

hvorimod Compagniet skal have indgaaet at betale til

Indretningerne af deres Gjeld 5000 Rd.; assistere at

deres Vare paa bedste Maade kan anvendes til deres

iJvrige Gjelds Afbetaling; ei alene ved Magt holde Ind-

'retningerne, men endog foroge og forbedre dem, alt

if(5lge Interessentskabets confirmeredeConvenlion; bruge

Islands egne Bom ved Indretningerne og forunde dem
deres Levebrod ved Handelen; aarlig betale den fal-

dende Uddeling til Indretningerne, lige med andre

Compagniets Participantere, af halvtredsindstyve Actier

til fulde fournerede med 500 Rd., med videre. — Men

Compagniet skal ikke have holdt nogen af berbrle Con-

ditioner, tvertimod skal de have indeholdt 2000 Rd. af

de til Gjeldens Afbetaling udlovede bemeldte 5000 Rd.;

forvoldet anseelig Tab ved Varenes Afhandling, hvor-

ved skal være forhindret, at de fra Indretningerne til

Vores Gassa svarende 3326 Rd. 75 Vs Sk. ei endnu

O Reskr. 12. Mai 1779-
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haver kundet præsteres, ganske Sdelagt adskillige vig- 1772.

tige Artikler af Indretningerne, ophævet deres Oecono- 16. Mai.

mie, bortviist de anlærte Folk uden al Godtgj(3reIse eller

Andres Antagelse i deres Sted, og for en Gommissionsret

s6gt Indretningens Interessentere om et nyt Tilskud af

5000 Rd. til Handelen, hvilken deres Prætension ved Vores

Hoiesteret den 14. Martii 1769 allern. er bleven paakjendt

saaledes, at Directeurerne maatte ved Auction bortsælge

de Udeblivendes Actiebreve, imod at udbetale Vedkom-

mende den deraf udkommende Summa, men Indret-

ningernes Contra -Prætensioner afviste, som Ting, der

ikke flod af det ifolge Hoved-Commissorio anlagde Sogs-

maal. hvorefter Gompagniet den 20. Aprilis 1770 ved

Auction skal have bortsolgt nogle af dem, uden Ind-

retningernes Interessenteres Vidende, opdigtede Actie-

Breve, og, tvertimod Heiesterets-Dom, selv beholdt den

deraf udkomne Summa. — Da nu Gompagniets Dire-

ction, ifolge deres til Vores Norske Kammer over de

fleste af denne Sags Hovedposter indsendte Betænkning,

dat. 9. Martii sidslleden, paa sHg en Grund skal ville

tilegne sig Eiendomsret i Indretningerne, og ei have

agtet hverken Vores forrige Kammer -GoUegii til dem
ergangne Anmodning om Indretningernes Vedligeholdelse,

ei heller nuværende Rentekammers Mægling, at afgjiSre

Sagen uden Proces og Vidtløftighed ; saa haver bemeldte

Landfoged Schule Magnussen, paa samthge de islandske

Interessentere udi de saakaldede nye Indretninger,

deres Vegne, derhos allerund. begjert, at Vi allern. ville

befale eder som Gommissarier at paakjende disse de

islandske Interessenteres Prætensioner til det alminde-

lige Handels -Gompagnie og dets Directeurer, og der-

under i Særdeleshed disse Poster:

1) Da Handels 'Gompagniet ei haver efterkommet

den imellem de islandske Interessentere og Gompagniet

oprettede Gontract af 2. Aprilis 1764, men efterladt at

betale Interessentskabet de i samme belovede 5000 Rd.,

hvorpaa de alene have betalt 3000 Rd. , om da ikke
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4772. Handels- Compagniet og dets Directeurer bor strax ud-

16. Mai. betale Interessentskabet de resterende 2000 Rd., med

lovlig Rente fra den Dag de skulde været betalte. —
2) Da Compagniet ei, efter Gontracten af 2. Apr. 1764,

har villet fournere den islandske Fabrique med Uld,

men ved Skrivelse af 27. Martii 1767 communiceret

Supplicanlen deres tagne Resolution, med at bortvise

Arbeiderne fra Fabriquen, hvorved de fleste paa Livs-

lid vare engagerede, ophævet Oeconomien, bortsolgt

de didhenhorende Greaturer, og saaledes ganske øde-

lagt den Fabrique, som de efter Gontracten burde ved-

ligeholdt, forbedre og i uskad Stand tilbagelevere

Interessentskabet ved Handels-Gompagniets Octroys Ud-

gang; hvorledes bemeldte Handels -Gompagnie da for

saadanne deres Omgang og Behandhng bor være at

ansee, og hvad Reparation og skadeslos Erstatning In-

teressentskabet bcir nyde for Tabet af de anlærte Folk,

som nu ikke paa Stedet igjen leveres, og hvad Godt-

gjOrelse de fra Fabriquen afskedigede Folk bOr nyde

for den dem saaledes fratagne Næringsvei. — 3) Da

Handels-Gompagniets Directeurer have aldeles ophævet

Reebslager- Professionen paa Landet, som en Landets

Nærings- og Handelsvei , hvorledes de da for denne

deres Behandling kan være at ansee- — 4) Om Dire-

cteurerne ikke bor betale Præsten ved Reykevig og de

nye Indretninger hans Lod, efter en med hannem ind-

gaaet Gontract, som ved Hjemthingsdom er stadfæstet,

og de dog til denne Tid have indeholdt. — 5) Hvad

Reparation og Erstatning Directeurerne h'6r give, fordi

de have ganske og aldeles ophævet en af de fornemste

Hovedposter i de islandske nye Indretninger, som er

Hukken -Fiskeriet, tilligemed al den deraf flydende In-

formation for Indbyggerne i Scifarten og Navigationen,

og bortsolgt de dertil bekostede Fartoier ved offentlig

Auction. — 6) Da Directeurerne ved Gontracten og

deres Skrivelse af 13^ Maji 1765 have forbunden dem

til at betale, de islandske Interessentere deres Svovel
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med 3 Rd. pr. Centner, dog siden ved Auction deraf 1772.

bortsolgt et anseeligt Quantum ringere end til denne 16. Mai,

Priis, hvoraf opstaaer et Tab for Interessenterne af 340
'"'^^^

Rd. 34 Sk., om da ikke Directeurerne skal betale dem

dette Tab igjen med Rente, ligesom og paa samme

Maade det Tab af 691 Rd., som Indretningerne maatte

tage ved deres Klædevares Afhandling. — 7) Om Gom-

pagniet ikke bor betale til Interessenterne den dem
tilfaldne Uddeling i Compaguiet Aar 1765 med 1400

Rd., samt Renterne deraf, saavel som de paa Processen

udi den af dem anlagde Actie-Tilskuds-Sag medgangne

Omkostninger med 400 Rd., eftersom de, tvertimod

Gommissionens og Hbiesterets Domme, indesidde med

de for Actie Rrevene udkomne 5044 Rd. — 8) Om ikke

bemeldte Gompagnie bcir have den- af 2. Apr. 1764

mdgaaede Contract og Accord aldeles forbrudt, og om
de ikke bor være pligtige under en vis anseelig Mulkt,

og inden en vis kort Tid, at sætte de. islandske Ind-

retninger i samme Stand, som de vare den 1. Januarii

1764, og samme til Interessenterne levere, og i Mangel

deraf, hvad de for samme bor betale Interessentskabet

og Landet. — 9) Da Gompagniet ei haver kunnet for-

maae Supplikanten til at samtykke udi deres tagne

"

Forholdsregler til Indretningernes Undergang, saa haver

Direclionen frataget ham, siden den 1, Juhi 1769, den

ham tillagde Directeurs-L5n ved Fabriquen, om da ikke

Gompagniet samme bor erstatte med de aarlig stipu-

lerede 300 Rd. — 10) Som nu Gompagniet videre, ved

deres Process og Rehandhng ved Indretningerne, haver

foraarsaget Supplikanten 5 Reiser til Kjobenhavn, men
derhos nægtet ham at medfore de til hans Underhold-

nings Fornodenhed behovende Vare, om de da ikke,

ifolge Octroyens 35. Post, bor betale ham Avancen paa

Vårene i Proportion af Underholdningen, for hver Reise

350 Rd. — Og 11) Da de islandske Interessentere endnu,

foruden disse her specificerede Poster, kanhave adskillige

andre Prætensioner paaDirecteurerne, [om de da ikke have]
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1772. at tage underPaadomme alle de Prætensioner og deraf fly-

TTTT^ dende Paastand, som Interessentskabet, ifOke Contracten
16. Mai. ' ' ^

og videre indgaaede Forpligtelse, maatte finde fornoden

under Processen at fremfcire, samt om ikke Directeu-

rerne og Compagniet b6r betale de islandske Interes-

sentere denne Gommissions og Processes Omkostninger.

Thi er hermed Vores allern. Yillie og Befaling, at

I rette eders Leilighed efter, som Gommissarier, at fore-

tage eder forskrevne Sag, og derved i alle Maader at

forholde eder efter den fra Vores Danske Gancellie

den 14. Junii 1771 udgangne Plakat, — Herhos have

Vi og allern. bevilget, at hvis Vidner Parterne til Sagens

Oplysning kan have, og ei tilforn for andre Retter ede-

ligen ere afh5rte, maae for eder udi Gommissionen efter

Loven fSres og afhdres. Ligesom Vi og allern. have bevilget,

at den i Sagen udtagende Gommissions-Stævning, samt

forefaldende Forelæggelser og Vidne -Stævninger, maa

for Compagniets ved Indretninger i Island holdende

Directeur eller Fuldmægtig forkyndes, hvorefter Gom-

pagniet skal være pligtig at svare til Sagen og derudi

at taale Dom; dog skal denne Vores Bevilling forGom-

pagniets Directeurer forud bekjendtgjores. Givet &c.

Christiansborg den 16. Maji 1772. [ad mandatum].

21. Mai. Kaldsbrev Og Bestalling for EyjolfJonsson som

Observator i Island. Christiansborg 21 Mai 1772.
— Gane. Areh. 4. Departements Registrant, S. 210—211. Om
den astronomiske Indretning i Istand see J. Erichsens «For-

heredelse» til Olavii Reise, S. clxi—clxv.

Vi Ghristian den Syvende &c. G.Å.V., at Vi allern.

have beskikket og forordnet, saa og hermed beskikke

og forordne Studiosum Ejolfer Johnsen til at være Sogne-

præst til Stadestad Præstekald udi Skalholt Stift paa

Vort Land Island, naar den der nu værende Sognepræst

Hr. Jon Magnusen enten ved Dciden afgaaer, eller Kaldet

paa anden Maade lovlig ledig vorder, saafremt han
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ellers, efter foregaaende Overhorelse, i Lærdom saa 1772.

dygtig, i Liv og Levnet saa skikkelig, og af den Alder
^^^^^'^J^

efter Loven befindes, at hannem Prædike-Embedet kan

betroes. — Og skal han tillige som Observator forrette

astronomiske Iagttagelser der paa Landet, hvormed han

sirax skal gjore Begyndelse, alt efter den ham med-

delende Instructions videre Tilhold og Formelding, for

hvilken hans Tjeneste Vi allern. have tillagt ham fire-

sindstyve Bigsdaler aarlig, indtil forbemeldte Stadestad

Kald ledig vorder, da den ham tillagte Lon af 80 Rd.

aadig , som Observator
,

ophorer
;

og som Stadestad

Præstekald er paalagt at holde en Eleemosynariura, saa

maa bemeldte Eyolfor Johnsen^ med Biskoppens Minde,

dertil udsoge et bekvemt Subjectum, som kan lære at

gaaé ham tilhaande, og tillige selv faae nogen Indsigt

i Astronomien. Thi skal han være Os, som sin absolut

og souveraine dc. Christiansborg den 21. Maji 1772.
a

Instrnction for Eyjolf Jonsson, som Obser- 2i. Mai

Vator i Island. Christiansborg 21. Mai 1772.

— Canc. Arch. 4. Departements- Registrant, S. 211—215.

Instruction, hvorefter Vi Christian den Syvende <S:c.

allern. ville, at Eyolfer Johnsen, som Observator paa

Vort Land Island, ved hans astronomiske Iagttagelser

m. v. sig allerund. haver at rette og forholde.

i) Haver han strax med Stiftamtmandens Appro-

'

bation at udvælge det bekvemmeste Sted paa Stadestad

Præstegaard i Sneefjelds Syssel til Observatorii Bygning,

samt Værelser for Observator, og strax at lade begynde

bygge derpaa. — 2) Haver han at holde en ordent-

lig Protocol over sine Observationer, saaledes som han

er vant til at see paa Kjobenhavns astronomiske Taarn,

og skal derudi anfores: a) Observationer afBarometro,

'J jevnf. Instruction 21. April 1779.

///. Jt, 49
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1772. Thermomelro, Vinden og Vciret for hver Dag i Aaret;

21. Mai. b) de daglige Observationer, som gjores for al være
—^^^^^

forsikkret om Uhrværkernes Gang; c) andre Observa-

tioner, som sjeldnere falde ind, hvorved skal anfdres,

hvad Iagttagelser han havde anstillet for at forsikkre

sig om Observationernes Rigtighed, og ligeledes hvad

han har gjort for al verificere Instrumenterne, naar dette

maatte holdes fornodent; d) denne Prolocol haver han

at fore saa lydelig, at Enhver kunde betjene sig af

den, om end Observator var d6d eller ikke var nær-

værende, at kunne forklare hvad i Protocollen var

skrevet; e] foruden at, om nogen særdeles ny Begiven-

hed paa Himmelen maatte indtræffe, hvilken altid skal

iagttages, skal de Observationer, som fcirsl og fornem-

melig foretages
,

sigte til at bestemme Længden og

Breden af Observationsstedet. Og skal Observator al- i

tid staae i n5ie Brevvexlin? med Professor Astronomiæ

og andre Mathematicis og Physicis i Videnskabernes
'

Societet i Vores kongelige Residentsstad Kjobenhavn,

og findes villig at foretage hvad Observationer som

ham af dem maatte anbefales. — 3) Stiftamtmanden

paa Island skal i Almindelighed, saavel nu som i Frem-

tiden, have Opsigt med, at Vores Hensigt ved denne

nye Indretning i Alt opfyldes, til hvilken Ende han og

til Vores Danske Gancellie, ligesom Observator til Pro-

fessorem Astronomiæ hvert Aar ved Skibenes Afgang
I

haver at indberette, hvorvidt med Indretningen var

kommen. Saa skal og Observator hvert Aar indsende

til Videnskabernes Societet en Gjenpart af sin Obser-

vations-Prolocol fra 1. Julii til 1. Julii, og ved hvert

Aars Althing paa Island skal han forevise Stiftamtman-

den sin Original- Observations - Prolocol, som da paa

Gjenparlen, der skal sendes til Kjobenhavn, haver at

tegne, at Originalen, hvormed samme er ligelydende,

er ham foreviist. — 4] De til Observationers Iagttagelse

fornodne Instrumenter bliver ham af Stiftamtmanden

overleveret, imod hans derfor udgivende Beviis, efter

\
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det derover forfattede Inventarium, for at blive be-

standigt til saadani Brug, og ifald han endda maatte

behove Noget, enten afBSger, Instrumenter eller smaae

Redskaber, kunde ban derom melde sig til Videnska-

bernes Societet eller Professor Åstronomiæ. Imidlertid

indsender han strax en Fortegnelse over hvad ham

saaledes af Stiftamtmanden er overleveret, saavel som

og hvad han tilforn har havt med sig, som skal tilhore

Observatorium og af Efterkommerne igjen imod Quit-

tering modtages. Givet &c. Christiansborg den 21.

Maji 1772. [ad mandatum].

Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang.

Observator, hans Bopæl o. s. v. Christiansborg

21. Mai 1772\ — Canc. Arch. 4. Departements Regi-

strant, S. 215—218. Uddr. hos Fogtm. VI. 1, 351.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Vi

under denne Dags Dato allern. have beskikket Studio-

sum Eyolfer Johnsen, som forhen har været Observator

paa det astronomiske Taarn i Vores kongelig Residence-

stad Kjobenhavn, til at være Sognepræst til Stadestad

Præstekald udi Skalholt Stift paa Vort Land Island,

naar den der nu værende Sognepræst Hr. John Magn-

usen enten ved Doden afgaaer, eller Kaldet paa anden

Maade lovlig ledig vorder, saa og tillige som Obser-

vator at forrette astronomiske Iagttagelser der paa Lan-

det, alt efter den ham meddelende Instructions videre

Tilhold og Formelding: saa tilskikke Vi dig herhos clet

for ham udfærdigede Kaldsbrev og Instruction, hvilket

du haver hanncm at tilstille; og som Vi til den Ende

allern. have bevilget, at der maa bygges et lidet Huus

til Observator, tilligemed et Observatorium, hvortil, samt

det videre dertil horende, Vi have skjænket 300 R^.,

af hvilke dig nu fra Vores^ Finantscollegio skal vorde

21. Mai

*) Reskr. 5. Mai 1774

49
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4772. lilsendt 250 Rd., tilligemed de bevilgede 80 Rd. til

21. Mai. Observaloris L(5ii, saa haver du hannem saadant at Ul-

kjendegive, samt at det maa være ham tilladt: paa Stade-
*

stad Præstegaard i Sneefjelds Syssel med din Appro-

bation at udvælge det bekvemmeste Sted til Observalorii

Bygning, samt Værelser for Observatori, hvorudi ingen

Hindring maa gjores , naar du finder Johnsens Forslag

tjenlig til de gjSrende Observationers mueliaste Vished.

Af de ovenmeldte 250 Rd. haver du at besbrge de til

Indretningen behovende Materialiers Indkjob, samt Ar-

beidsfolkenes Afbetaling, men til at bestride de løbende

Smaa-Udgifter kan du levere Johnsen saa mange Penge,

som du dertil maalte finde fornciden, og ifald til Ind-

retningen endnu skulde behoves lidet mere, haver du

dertil at gjbre Forskud, som dig igjen efter aQagde

Regnskab skal vorde erstattet. 1 Uge Maade haver du

og af de 80 Rd. Lon at betale fornævnte Eyolfer John-

sen hans Andeel quartaliter eller hvert Halvaar, ligesom

han det maatte behove, hvilken Ldn skal tage sin Be-

gyndelse fra hans Kaldsbrevs Dato. — Og som dig

fra Professor Astronomiæ, Os elskelig Etatsraad Chr.

Horrebow, vorder tilsendt de til de astronomiske Iagt-

tagelser fornodne Instrumenter, saa haver du derover,

samt ellers over Alt, hvis til denne Indretning henhorer,

at forfatte et ordentlig Inventarium, og derefter samme

til Johnsen, imod hans derfor udgivende Beviis, at over-

levere, paa det de altid saaledes kunde blive til Brug

for Observator paa Island. lovrigt ville Vi allern., 3^

Stiftamtmanden, saavel nu som i Fremtiden, skal i Al-

mindelighed have Opsigt med, at Vores Hensigt med

, denne nye Indretning i Alt opfyldes, efter den Obser-

vatori meddeelte Instruction, og hvorefter du dig, foi'

saavidt dig kunde vedkomme, haver at rette. lovrigl

indberettes Os af dig, at du denne Befaling haver be-

kommet, saa og tillige hvorvidt med Indretningen alle-

rede til den Tid maatte være avanceret, samt om du
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ellers endnu vidste al foreslaae Noget til sammes 1772.

Befordring. Befalendes &c. Christiansborg den 21,*
* mol«

Maji 1772.

Bevilling for Olaus Olavius til at anlægge i Juni.

Bogtrykkene i Skalholt Stift. Christiansborg

4. Juni 1772. — Canc. Arch. 4. Departements Regi-

strant, S. 219—221; P. Pétursson Hist. Eccl. Isl. S. 353—354;
Rubr. hos Fogtm. VI. 1, 352.

Vi Christian den Syvende &c. G. A.^V., at efter-

som Studiosus Olaus Olavius hos Os allerund. haver

anholdet, at det maatle tillades ham paa et beleiligt

Sted udi Skalholts Stift paa Vort Land Island at indrette

et nyt Bogtrykkene, og derudi at raaalte trykke alle

Slags verdslige gamle og nye Boger paa Landets eget

saavel som fremmede Sprog, samt Skoleboger. Lexica

og andet deslige til almindelig Nytte. Thi have Vi, efter

saadan herom allcrund. gjorte Ansogning og Begjæring,

samt den fra Vores General -Kirke -Inspections-Collegio

derover indhentede Betænkning, allern. bevilget og til-

ladt, saa og hermed bevilge og tillade, at fornævnte

Olaus Olavius maa udi SkalhoUs Stift paa Island ind-

rette et nyt Bogtrykkerie; men som der allerede er et

Bogtrykkene i Holum Stift, hvorudi det er tilladt, for-

uden geistlige, at lade trykke andre tjenlige og nyttige

B5ger for Landet, saa skal i det nye Bogtrykkerie i

Skalholts Stift alene være tilladt at trykke alle Slags

verdslige, gamle og nye, især philosophiske
,
juridiske,

. historiske og oeconomiske Boger og Skrifter i alleslags

Sprog, men Skoleboger og Lexica maa det ei befatte

sig med, uden saa var, at Holum Bogtrykkerie ikke,

efter Stiftamtmandens skriftlige Eragtning, havdeLeilighed

l-il: samme i den forlangede billige Tid at aftrykke; hvor-

imod Holum Bogtrykkerie forbeholdes Rettighed, ei alene

ene at trykke alle geisllige og til Religionen og Guds-

tjenesten henhørende Boger og Skrifter, tilligemed Skole-
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1772. bbger og Lexica, men endog at have Frihed til at trykke

"T^r^^ en eller anden verdslig Bog eller Skrift, som det nye

Bogtrykkerie i Skalholts Stift ikke maalte have Leilighed

til i en af Åuthore forlangende billig Tid at trykke,

efter forhen af Stiftamtmanden given skriftlig Eragtning;

og skal bemeldte Olaus Olavius, efter hans eget Tilbud,

af forbemeldte ham forundte Bogtrykkerie svare til

Skalholt Domkirke eet Hundrede Rigsdaler aarlig, hvil-

ken Afgift skal tage sin Begyndelse med Aaret 1776,

og bestandig vedvare ^, saa og Skalholt Domkirke stedse

have fbrste Prioritet i Bogtrykkeriet for samme aarlige

Afgift og dens Restance, icivrigt skal forbémeldte Olaus

Olavius tilforpligtet være, et godt og forsvarligt Bogtrykkerie

der at indrette og vedligeholde, samt sig derudi efter

Loven og de om Bogtrykkeriet udgivne eller herefter

udgivende Anordninger tilbOrhgen at rette og forholde.

Forbydendes &c. Christiansborg den 4. Junii 1772*.

16. Juli. Forordning ang- Indforeisen af Pharmacopoea

og MedicinaMaxt. Frederiksberg 16. Juli 1772.

— Almindelig Lov, men ikke publiceret i Island; dog er den

derved paabudne Piinrmacopoea ogTaxt af Collegiuni Medicuiili

sat som Norm 'for Apothekeren i Island ved histruction 10 Mai

1772 (see ovenfor). — Canc. Archiv. Siell. og Fyenske, eller

1. Departements aabne Breve i, Maji 1771 til ult. Febr. 1773,

545^—546. — Original-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. 1772,

S. 71—73; Schou V, 354—356.

Forordning, anlangende en af Gollegio Medico i

Kjobenhavn forfallel, og til Trykken befordret Pharma
' copoea og Taxa'"*, at skal indfores og folges i Hans

Maj*' Riger og Lande. ,

*) hævet ved Reskr. 7. August 1789.

^) Ved Reskripter ad mandatum s. D. til Stiftamtm. Thodal

og Biskoppen paa Holum communieeres dem denne Be-

villing, Registr. sst. S. 221—222.

*^ Disse ere udgivne under Titel : ^Pharmacopoea Danica,

regia auctoritate a Gollegio medico Havniensi conscripta«.
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Vi Christian den Syvende &c.. G. A. V., at som 1772.

Vi, af landsfaderlig Forsorg for Vore kjære Undersaat- 16. Juli.

ters Vel og Frelse, allern. have været betænkt paa,
^

hvorledes de, i paakommende Svagheder, kunde vorde

forsynede med tjenlige og paalidelige Hjelpemidier, og

samme overalt haves til Fals for en vedbdrlig, og, efter

Omstændighederne, billig Friis; samt til den Ende be-

falet Vores Collegium Medicum i Vores kongelige Resi-

dence-Stad Kjobenhavn, at forfatte, saavel en Pharma-

copoea, hvorefter Simplicia, baade for de stdrre og

mindre Kjtjbstæder, samt en overeensslemmende Præ-

paration af de sammensatte Midler, kunde foreskrives,

som og en Taxa, hvorudi, til Alles Efterretning, Prisen

efter bestemt Maal og Vægt ansættes, med saadan For-

skjel for Vore danske og iydske Stater, som den uden-

rigs Medicament- Handels Gang og BeskafTenhed med-

fcirer; og bemeldte .Collegium Medicum nu har udarbeidet

og til Trykken befordret disse tvende Skrifter, samt

indstik samme til Vores allern. Approbation; saa ville

Vi herved allern. have approberet forbemeldte j dette

Aar trykte Pharmacopoea Danica og Taxa Medicaraen-

torum , samt derhos have anordnet og befalet, ligesom

Vi og hermed anordne og befale, at samme overalt i

Vore Riger og Lande skal indfores og folges, som en

almindelig og eenstemmig Regel og Rettesnor, hvor-

eftej- Medicamenter skal holdes, tillaves og sælges;

hvorfore og Vores Gollégium Medicum, Facultas Medica,

Havn. 1772. 4*°. — og: «Taxa, sive prelium tam simpli-

cium quam conipositorum juxta pharniacopoeam Damcam,

o: Medicinal -Taxtj hvorefter Apothekerne i Danmark og

^orqe skal sælge de i P))armacopoea Danica fortegnede

simplicia composita; efter kongelig Befaling forfattet af

det Konj^el. Collegio medico i Khavn«. Khavn 1772. 4*°,

med vedfoiet "Taxa laborum«. Begge Dele ere ogsaa ud-

givne paa Tydsk, for Slesvig, den kongelige Andeel af

Holstein og Grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst, see

Qvart-Forr. for 1772, S. 177-232.
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Provincial- og Stads-Physici, samt 5vrige practiserende

Doctores Medicinæ, skal være forpligtede, i Alminde-

lighed at paasee, og, især ved de anbefalede aarlige

Visitationer, noie eftersee, at Apolhequerne overalt ere

forsynede og indrettede med simplicibus og compositis

saaledes, som derudi er foresat, samt og, at de sælges

for den ansatte Priis, undtagen de, som i Taxten med
r

en Stjerne ere betegnede, hvormed skal forholdes efter

den Erindring, som foran er tilfoiet Taxten. — Ilige-

maade skal og alle Apothekere i Vore Riger og Lande

være forbundne, herefter at indrette og forsyne deres

Officiner med de i Pharmacopoea anforte simplicia og

composita, dog have Apothekerne udenfor Hovedstaden

ikke nodig at holde de i Taxten med Itibende eller

Gursiv Skrift anfcirte Artikler, uden det særdeles bliver

forlanget; ligeledes bor de i Medicamentis compositis

noiagtig folge den i Pharmacopoea foreskrevne Præpa-

rationsmaade, og endelig, i Henseende til Medicamen-

ternes Salg, paa det uoieste efterleve den foreskrevne,

og den ved nogle Vare aarlig sættende Taxt. — Og,

saafremt Nogen maatte befindes herimod at handle,

skal de derfor p;in lovlig Maade tiltales, og, efter For-

seelsens Beskafi'enhed , ansees : enten med det dem
forundte Privilegii Forbrydelse, eller anden anseelig

Pengemulkt. Thi byde Vi og hermed allern. befale

Vore Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper,

Ahitmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter,

Borgemestere og Raad, Fogder og alle Andre, som

denne Vores Forordning, unde/ Vort Cancellie-Seigl, til-

skikket vorder, at de den paa behcirige Steder, til

Alles Efterretning, strax lade læse og forkynde. Givet

paa Vort Slot Friderichsberg den 16. Julii 1772.

7. August. Declaration ang. Afdragsrettens Ophævelse

mellem de kongelige Danske og chur - sachsiske
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Lande, dog kun med Hensyn til Adelen \ Khavn ^772.

7. August 1772. — Bekjendtgjort paa Altliinget 1792 7. August,

og Rubrum (paa Tydsk) indfort i Althingsbogen s. A. Nr.

23, 4. — Original-Aftryk hos Schultz, hvis fuldstændige Titel

er: "Declaration, wodurch das Abzugs-Rechl, zwischen den

sammtlichen koniglich-Dånisi'lien,und churfurstlich^Sachsischen

Landen, jedocb bios in Ansehung der Eingesessenen und Un-

tertbanen von Adel, aufgeboben worden ist«. — Uddr. hos

Fogtm. VI. 1, 360, jevnf. VI. 1. 411.

Reskript ang. Dannelsen af en Gommission 24. septbr.

for Arnæ Magnaei Stiftelse. Fredensborg 24.

Septbr. 17722, — Canc. Arehiv. 1. Departements Regi-

strant: »Siellandske og Fyenske eller Departements Mis-

siver, begyndt Anno 1771 den 1. May og endt Anno 1773 ult.

Febr.w 607**—608. Trykt tillige med Fundatsen for Stiftelsen

paa Legatets Bekostning 1813. 8^«. S. 23—24; jevnf. J. Erich-

sens »Forberedelseu til Olavii Reise, S. clxvii, hvor der og-

saa findes en Fremstilling af Comniissionens Virksombed i

Aarene 1772—1780.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Som Os

allerund. er bleven foredraget, at Arnås Magnussen,

fordum Professor i de nordiske Oldsager, som havde

anskaffet sig en meget anseelig Samling af de sjæld-

neste og ældste Pergaments Haandskrifter i det islandske

eller gamle danske Sprog, skal have skjenket sin hele

Formue, omtrent 10,000 Rd., til det Brug, at disse

O Ved Rentek. Skriv. 28. Decbr. 1776 (Fogtm. VI. 1, 740)

bekjendtgjores Udvidelsen heraf tii alle Stænder.

De som dette Reskript udgik til vare: Conferentsraad

B. W. Liixdorph, Conferentsraad P. F. Suhm, Etatsraad

Jac. Langebek og Professor John Erichsen
;
Legatets Epiio-

rer vare dengang Professorerne J. C. Kali og Mollman,

jevnf. Werlauffs Biograph. Efterretn. om Arne Magnussen

i JNoi-d. Tidsskr. for Oldkynd. 3, 150. — Ved Reskr. ad

roandatum af samme Dato er Gjenpart communiceret Rektor

og Professorer ved Universitetet, Regisir. sst. 608^—609.

A •

%
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1772. Skrifter efterhaanden skulle komme for Lyset, og visse

ni^TTTT^ islandske Studeniere aarlic lonnes, for at arbeide der-
24. Septbr. ^ '

paa; og Vi tillige med Mishag have erfaret, at, uagtét

den for denne Stiftelse gjorte og den 18. Januatii 1760

stadfæstede Fundats, dog intet deraf endnu ved Tryk-

ken er bekjendtgjorl; saa, paa det denne Stiftelse

ei, ved Tidens Længde, aldeles skal blive forglemt, er

hermed Vores allern. Villie og Befaling, at 1 rette Eders

Leilighed efter, tilligemed Stiftelsens Ephoris, strax at

sammentræde, for, saavel niiie at eftersee Stiftelsens

nærværende Tilstand, som i en samlet og bestandig

Commission at overlægge og med det forderligsle at

iværksætte de Midler, hvorved Stiftelsen, i Folge Fun-

datsen, kan komme i en bestandig Drift og Gang; saa

at der ei alene idelig og flittig arbeides derpaa, at de

storste og betydeligste Værker bekomme den behørige

Form og Skikkelse, til at kunne fremstilles for Lyset,

men endog sees derhen, at der, om mueligt, saavel i

Åar, som siden aarlig, tillige et eller andet grundigt

Skrift til Trykken befordres. Og endelig haver Com-

missionen at besorge saavel denne til Dem ergangne

Befahng, som herefter Deres Fremgang og Foranstalt-

aing, hvorover Vi ved hvert Aars Udgang forventer en

udforlig Beretning den lærde Verden bekjendtgjort. —
Derefter 1 Eder allerund. haver at rette. Befalendes Eder

Gud I Skrevet paa Vort Slot Fredensborg den 24. Sep-

tember 1772.

j

30. Oktbr. CODVeiltioil iried Meklenborg-Schwerin, ang.

Afdragsrettens Ophævelse. Christiansborg 30.

Oktbr. 1772\ — Bekjendtiijort paa Altliinget 1792 og

Rubrum (.paa Tydsk) indfort i Aithingsb. s. A. Nr, 23, 5. —
Original-Aftryk hos Schultz, hvis fuldstændige Titel er: «Con-

vention zwiselien Seiner Majestat dem Konige zu Dannemark,

Worwegen tfec. und Seiner Durclilaucht dem Herzoge zu Mek

*) Declaration 7. April i775.
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lenburg-Schvverin, wegen wechselseitiger Aufhebung des Abzugs-" 1772!i

Rechtsw. Uddr. hos Fogtm. VI. 372-373. s-^-s^-^i^

30. Oklbr.
4

Forordning ang. Rentefodens Nedsættelse. Chri- i2- Novbr.
^

Stiansborg 12. Novbr. 1772. — Publiceret paa Al-

thinget 1773 og trykt i s. A. Althingsb. Nr, xxix, 1; jevnf.

Islandske Maanedstid. (1. Oktbr. 1773 lil 30. Septbr. 1774).

Hrappsoe. 8''*'. 1. Aarg. S, 45. Gane. Archiv. Siell. og Fyenske

eller 1. Departem. aabne Breve 1. Maji 1771 til ult. Febr. 1773,

708**—709. Original-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. for 1772,

S. 117-119; Uddrag hos Schou V, 3G2-363.

Forordning, aulangende, at det i alle Maader skal

have sit Forblivende ved den, den 13, Februarii 1767,

udgangne Forordning, om Renternes Nedsættelse til

4 pro Cento, med videre.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, om-

endskjondt Vi, under 23. Januarii 1771, have igjenkaldet

og ophævet Vores, under 13. Februarii 1767, udgivne

Forordning, angaaende, at af de Penge, som, imod

aarlig Rente, udj Vore Riger Danmark og Norge ud-

sættes, ikke maa tages hoiere Rente, end Fire af Hun^

drede aarhgen; saa dog, da det, efter noiere Over-

veielse, er befunden, at saadan Renternes Forhbielso

ikke alene er til Tab for Vore Undersaatter i Alminde-

lighed, og gjor dem deres Næringsveie besværligere,

men endog til Hinder udi Handelens Flor og Udvidelse,

samt Fabriquers og Mauufacturers Drift og Fortsættelse;

saa ville Vi allern. have anordnet og befalet, saa og •

hermed anordne og befale, at det, i Henseende lil

Renters Svarelse, af de i Vore Riger Danmark og Norge

herefter udsættende Penge, i alle M^iader skal have sit

Forblivende ved forbemeldte Vores, den 13. Febr. 1767,

udgangne Forordning. Hvorefter de Vedkommende sig

allerund. haver at rette. Thi byde Vi og hermed allern.

befale Vores Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Bi-

skopper, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præ-

sidenter, Borgemestere og Raad, samt Fogder og alle



780 For. ang. Rentefodens Nedsættelse.

17721. Andre, som denne Vores Forordning, under Vort Can-

^^^^^^^ cellie-Seigl, tilskikket vorder, at de den paa behorige

Steder, lil Alles Efterretning, strax lade læse og forkynde.

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelig

Residentzstad KjObenhavn den 12. Novbr. Anno 1772.

14. Novbr. Forordning ang. Forandring med Extra-Skatten

udi Norge- Christiansborg 14. Novbr. 1772^ —
Ikke publiceret i Island; jevnf. M. Stephens. Island i det 18.

Aarhundrede, S. 275. — Emaneret igjennem Finants-Collegium.

Original-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. for 1772, S. 119—

121; Schou V, 363-364.

») jevnf. Resol. 20. Marts 1775.
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Ast^eVf see Criminalvæsenet, Handel, Pengevæsenet.

Academie, aee Universitetet.

Afgiftsvæsenet, see Regnskabsvæsenet, Skatter og Afgifter.

Afdragsret, see Tractater.

AgerdyrUninp, see Landbovæsenet.

Almannli*

1771. 9. Marts. Canc. Skriv. ang. nogle Forandringer

i Almanakken.

Altliingrety
jevnf. Embeder, Embedsmænd, Retterne.

1754. 25. Januar. Reskr. ang. Tiden for Laugthingels

Holdelse.
— 3. Juni. Reskr. ang Udforelse af nogle af

Amtmandens Funclioner under

Vacance.

Rentek. Skriv. ang. Landthingsskri-

verens Lc5n.

Reskr. ang. Laugmandstoldens Op-
pebc5rselsmaade.

Rentek. Skriv. ang. Landthingsskri-

verlon. fra VestmannOe.
Rentek. Skriv, lil Landfogden, ang.

dennes Ret til Laugrettesmænds
Udnævnelse.

— 16. Novbr. Anordning ang. en Justitskasses Op-
rettelse i Island.

— 16. Novbr. Reskr. ang. Justitskassens Oprettelse

og Anvendelse ni. v,

1766. 4. Oklbr. Rentek. Skriv. ang. Extra - Skalten i

Island.

— 13. Decbr. Over-Secretairens (Gancell.) Skriv.

ang. Thinglæsning af Pante-Ma-

geskifte-Skjode- og Gavebreve

paa Island.

1757.
r

19. April.

1759. 1.4- April.

1761. 25. Maris.

1704. 17. Mai.

t
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1768. 17. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Embedsmænds og

Laugreltesmænds Skatte-Ydelse.

1772. 11. Januar. Norske Kammers Skrivelse ang. Con-
trol med Regnskabsvæsenet (Al-

thingsbogens Indsendelse).

ApoilieUy see Medicinalvæsenet.

1752. 2(). Mai.

1754. 5. April.

1700. 20. Decbr.

\m. 30. Oktbr.

1708. 15. Januar.
— S. April.

— 3. Septbr.

1709. 17. Febr.

1771. 14. Januar.

— 14. Juni.

Arv ogr SUirte*

For, om Aasædesretten og Hoved-
bolets Tiltrædelse i Norge.

For. ang. Skifteforvalteres Salarium.

Rentek. Skriv. ang. Indsendelse af

Thingsvidner om adsk. Poster.

Plak. ang. Indcassatorer i Stervboer.

Plakat ang. Slavers Arv.

For. ang. Beneficium Inventarii.

Over - Secretairens (Gancell.) Skriv,

ang. Arvegangsmaaden i Island.

Reskr. ang. Arverettigheden

vedelingen i Island.

For. ang. Odelsretten i Norge
dens noiere Bestemmelse.

Gane. Plakat ang. de i Commissoriis
hidindtil indfOrte sædvanlige

Glausuler.

og Ar-

og

1750. 25. April. Bevilling paa Mageskifte af Dom-
kirke-Jorden Hjalmholt.

1752. 7. Januar. Bevilling paa Mageskifte af Skalholt

Domkirkes Halvgaard Hurdar-
bak, mod Gaarden Refstadir.

1757. 18. Marts. Bevilling paa Indsamling af enGol-
lect til Holum Bispestols og

Skoles Vedligeholdelse.

1700. 25. Marts. Bevilhng at være Klosterholder ved
Munkathveraa Klosters Halvdeel

i Island.

1703, 17. Juni. Bevilling, ang. Opreisning paa Æren
for en til Finmarken opsendt

islandsk Slave.

I7t)4. 17. August. Bevill. ang. Opreisning paa Ære efter

forste Gang begaaet Tyverie.

1772. 4. Juni. Bevill. for OlausOlavius til atanlægS^

Bogtrykkene i Skalholt Stift.

Btakopper« see Geistligheden.
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IIispestoleiic» jevrif. Skolevæsen,

1750. 25. April. Bevilling paa Mageskifte af Dom-
kirke-Jorden Hjalmholt.

1752. 7. Januar. Bevilling paa Mageskifte af Skalholt

Domkirkes Halvgaard Hurdar-
bak, mod Gaarden Refstadir.

— 21. Januar. Reskr. ang. Mageskifte af Hospitals-

gaarden Klausturholar mod Kal-

dadarnes.

1754. 13. April. Reskr. ang. Mageskifte af Jorden
Laugardælum mod Hraunger&i.

1755. 23. Mai. Reskr. hvorved en Commission an-
• ordnes Ul at iværksætte Sepa-
ration af Bispestolenes og Sko-
lernes Oeconomie.

— 23. Mai. Reskr. ang. Biskoppens Lon paa
Holum.

175(). 17. Mai. Reskr. ang. de Skalholtske Leilæn-

dingers Afgifter.

1757. 18. Marts. Bevilling paa Indsamling af en Gol-

lect til Holum Bispestols og

Skoles Vedligeholdelse.

— 18. Marts. Reskr. ang. Collect for Holum Bi-

spestol og Skole.

— 29. April. Reskr. ang. Bestyrelsen af Bispesto-

lenes Oeconomie m. v.

1704. 23. August. Separations-Aet mellem Bispestolen

og Oeconomien ved Skalholt

Bispestol.

17G5. 27. Juli. Separations-Aet mellem Bispestolen

og Oeconomien ved Holum
Bispestol.

1767. 29. Mai. Kongelig Confirmalion paa Separa-

tions-Acten for Skalholt Bispe-

stol.

29. Mai. Kongelig Confirmalion paa Separa-

lions-Acten for Holum Bispestol.

nugrer, BogtryUkerie, BibliotlieU m. v.

l'^52. 19. Mai. Reskr. ang. Udgivelsen afHorrebows

Skrift om Island.

1^71. 9. Marts. Gane. Skriv. ang. nogle Forandnn-

ger i Almanakken.
l'^72. 4. Juni. Bevilling for Olaus Olavius til at

anlæ^^ge Bogtrykkene i Skal-

holt Stift.

4
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Capellaner, see Geistlighed.

riiristfee - Jorder.

1766. 21. Febr. Reskr. ang. Enkesæde for Præste-
Enker fra Yalthjofstad Præsie-

kald.

CoUect.

1757. 18. Marts. Bevilling paa Indsamling af en Col-

lect til Holum Bispestols og
Skoles Vedligeholdelse.

— 18. Marts. Reskr. ang. Gollect for Holum Bi-

spestol og Skole.

— 7. Mai, Reskr. ang. Gollect til Kirken paa
Siindum.

Collegrierne.

,1760. 7. Januar, For. ang. det oprettede vestindiske

Rente- samt General -Toldkam-
mer.

1768. 15. Febr. For. ang. General- Landets -Oecon.
og Gommerce- Gollegii Forening

med det vestind. og guin. Rente-

samt General-Toldkammer, un-

der Navn af General-Toldk. og
Gommerce-GoUegium..

1771. 3. April. For. ang. Memorialer og deres Paa-
tegning, m. v.

— 6. Juni. Gabinets-Ordre ang. Finants-Gollegii

og de tre Kamres Oprettelse,

m. vid.

— 18. JuH. For. ang. det forhenværende Gene-
ral - Gommerce - Gollegii Ophæ-
velse.

— 19. August. Gabinets-Ordre og Reglement ang.

Forretningernes Deling mellem
Gollegierne.

1772. 13, Febr. For. anlang. et Geheime-Statsraads
Oprettelse, m. v.

Commissioner.
i*

1755. 23. Mai. Reskr. hvorved en Gommission an-

ordnes til at iværksætte Sepa-

ration af Bispestolenes og Sko-

lernes Oeconomie.

-
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175(). 30. Marts. Ordre til fire Gommissarier, at for-

handle Sagen mellem det is-

landske Gompagnie og Interes-

sentskab.

1759. 28. Septbr. Anordn, ang. Boder ifolge Commis-
sions-Domme.

17()4. Hi. Novbr. Anordn, ang. en Justitskasses Op-
rettelse i Island (§ 13).

1 770. 20. Marts. Gommissorium for den islandske
Landcommission.

— 27. Marts. Kgl. Resol. ang. den islandske Land-
commission.

— 30. Marts. Gommissorium at undersOge og
domme i en Sag mod Handels-

Gpmpagniet.
— (). April. Reskr. til Contra - Gommissarier at

,
deeltage i Behandlingen af Sa-

gen mod Gompagniet.
— *>. April. Extensions - Gommissorium i Sagen

mod det almindelige Handels-

Gompagnie.
— 15. Mai. . Forordn, ang. den islandske Land-

commission, Amts - Inddelingen,

m. vid.

— 22. Mai. Instruction for den islandske Land-
commission.

— 22. Mai. Kgl Resol. ang. islandske Expedi-

tioner, samt Stiflbefalingsman-

den og Landcommissionen.

1771. 14. Juni. Gane. Plak. ang. de i Commissoriis
hidindtil indfdrte sædvanlige
Glausuler.

1772. H). Mai. Gommissorium til at undersøge og

paakjende en Sag mellem det

islandske Interessentskab og
Handels-Gompagniel.

— 24. Septbr. Reskr. ang. Dannelsen af en Gom-
mission for Arnæ Magnæi Stif-

telse.

Communalveesen«
jevnf. Fattigvæsen, Landbovæsen, Skatter og Afgifter.

1756.. 27. Febr. Reskr. ang. nogle Forslag til Fattig-

væsenets Ordning.

Compa^niey see Handel og Skibsfart.

y//. JJ. 50
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Consisiorial-Reiten, see Geistligheden, Retterae.

Conflrmation, see Geistligheden.

Crimlnalvrescii,
jevnf. Hoer, Ltisagtighedj Politievæsenet, Tugthuset.

1749. 7. Febr. For. ang. grove Morderes Straf.

1750. 2. Febr. Reskr. ang. Formildelse af Tugthus-

straf til Vand og Brod.
— 3. April. Reskr. ang. Varsel i Delinquentsager.

— 20. Novbr. For. ang. Tyverie, som i Norge be-

gaaes, ved at afskjære Man
og Rumpe af Andres Heste paa
Marken eller andensteds.

— 18. Decbr. For. ang. Skilsmisse paa Grund af

begaaede Forbrydelser.

1751. 5. Febr. For. om tyvagtige Skippere m. v.

— 21. Mai. For. ang. hvad der ved Delinquenlr

Sagers Drift og Udforsel i Dan-
mark og Norge bSr iagttages.

— 19. Novbr. For. ang. kagslrogne Delinquenter,

1754. 14. Mai. For. ang. ubillig Aager og Rente.

n-So., 11. JuU. Reskr. ang. Boeslods Forbrydelse i

Tyvs-Sager.

175(). 9. Juni. Kgl. Hesol. ang. Omkostningerne ved
Delinquenters Transport fra Is-

land.

1758. 22. April. " Reskr. ang. Dødsdommes Execution.

— 22. Decbr. Reskr. ang. grove Morderes Straf.

1759. 20. Marts. Kgl. Resol. ang. Deh"nquenl-Omkost-

ninger, samt Tugthusets Opret-

telse, m. v.

— ,14. April. Reskr. al Domme til Kagstrygning

og Brændemærke indstilles til

kongelig Resolution.

17(>0. 7. Juni. For. ang. Delinquentsagers hidstæv-

ning for Hoiesteret, m. v.

17(>!. 13. Marts. For. ang. Delinquenters Underviis-

ning.

171)2. 15. Oktbr. Reskr. ang. Tugtbusarbeide i Island.

17b3. 17. Juni. Kongelig Bevilling, ang. Oprcisning

paa Æren for en til Finmarken
opsendt islandsk Slave.

171)4. 10. Febr. Reskr. ang. Delinquent - Sagers Ind-

stævning.

—
^ 29. Juni. For. for Danmark, aug. Fæstnings-

straf.



17iU. 17, August. Kongelig Bevilling, ang. Opreisning
paa Ære efter fOrsle Gang be-
gaaet Tyverie.

— 7. Septbr. For. for Norge, ang. Fæstningsstraf.

1767. 27. Febr. Reskr. ang. Horstrafs Formildelse til

Vand og Brod.
— 18. Decbr. For. ang. visse Morderes Straf.

1770. 7. April. Over-Secretairens (Gancell.) Skriv.

ang. Forpagtningen af Sigt og
Sagefald i Island,

— 20, April. Plak. ang. Udredelse af Omkostnin-

'

gerne ved visse Executioner.

1771. 27, April. For. ang. Straf for grove Tyverier,

Oannefsey see Oldsager.

'Delinqucnter, see Criniinalvæsen.

ICan^if j|pr. ^^mbedsmfenri in. v.

jevnf. Geistligheden, Handel, Instructioner, Suppliquer.

1750, 5. Oklbr. Instruction for O. M. Greve af Rant

zau , som Stiftbefalingsmand

over Island og Færoe.

1751, 24. Mai. Kgl. Kesol. ang. Landfogdens Bolig

m. V.

1752, 8. Mai. Kgl. Resol. ang. Opforeiso af Land-
foged-Bolig paa Vidd.

1754, 19. Marts. KongeL Resol. ang, Combination af

Gullbringu og Kj6sar Syssel.

— 3. Juni. Reskr. ang. nogle af Amtmandens
FuQClioner under Vacance.

175(>. 2(i. April. Kgl. Resol. ang. Prindsesse-Styr,

1757. 19. April. Rentek. Skriv. ang. Landthingsskri-
verens Lon.

— 30. Mai. Instruction for Magnus Gislason som
Amtmand over Island.

17.19. 17, April. Kgl. Besol. ang. Douceur af Hande-

len for Amtmanden og Land-

fogden.

17()0. 1. April. Kgl. Resol. ang. Opfdrelse af Aml-
mandS'Bolig paa Bessastad.

n*)!. 25. Marts, Rentek. Skriv. ang. Landthifigsskri

verlon fra Vestmanncie,

17Cr2. 23, Seplbr. For. ang. et Exlrapaabud i Norge.

17*)4. 7. Febr. For. ang. visse Forandringer udi den
under S3. Septbr. 1762 paa-

budne Extra-Skat for Norge.

171)5. 22. Juni. Rentek. Skriv, ang. Extra - Skattens

Udredelse i Island.

50*
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17f)5. 12. Juli. Kgl. Resol. ang. Exlfa- Skatten i Is-

land.

n()(), 7, Febr. Reskr. ang. Hyldingseden.
— 8. Febr, Rentek. Skriv. ang. Skalter af en

Sysselmands Brugsjord.
— 25. Febr. Kgl. Resol. ang. Embedsboligers Ved-

ligeholdelse for Amtmanden og
Landfogdeil i Island.

— 29. Marts, Rentek. Skriv. ang. en Sysselmands
Pligt at boe i Sysselet. -

•— 5, April. Rentek. Skriv. ang. Afdrag i Land-
physici Gage og Medicament-
Penge.

— 22. April. Kgl. Resol. ang. Vadmels Afgiften af

Myra og Borgarfjords Sysseler.

17()7. 14. Febr. Rentek. Skriv. ang. Landphysici Ga-
gcforhold.

— 17. Marts. Kgl. Resol. ang. Eftergivelse af Ex-
traskat.— 5. Juni. Reskr. ang. de civile Embedsmænds
Stadfæstelse i deres Embeder
(S. 533 Anm.)

— 5. Juni. Reskr.ang.de geisllige Embedsmænds
Stadfæstelse i deres Embeder
(S. 534 Anm.)

— 24. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Extraskattens Ind-

drivelse.

— 24. Oklbr. Rentek. Skriv. ang. Exspectanccr og

Conslitulioner i Embeder.
— 7. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Embedsmænds

Tiende- og Skatte-Piigt.

nr)8, 14. Mai. ' Forordn, ang. Exlrapaabud af Em-
bedsmænd m. V. i Norge, for

to Aar.

— 1. Novbr. Kgl Resol. ang. Baron Pr5cks Ud-

nævnelse til Stiftamtmand over

Island og Færoerne.
— 17. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Embedsmænds

og Laugrettesmænds Skatte-

Ydelse.

17()9. 28. Marts. Instruction for Olaf Stephansson som
Amtmand i Island. * -

28. Marts. Kgl. Resol. ang, Lon for Sysselman-

den paa Vestmannoerne.
— 11. April. Kgl Resol. ang. Stiftbefalingsmandens

Reise til Island.

. — 10. Mai, Kgi Resol ang. Deling af Mula Syssel
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1769. J2. Decbr. Kgl. Resol. ang. Afskaffelse af de
kongelige Inventarii-Baade, m. v.

1770. 23. Januar, Kgl, Resol. ang. Stiftamtmandens Op-
hold i Island.

— 7. April. Over-Secretairens (Cancell.) Skriv.

ang. Forpagtningen af Sigt og
Sagefald i Island.

— 15. Mai. For. ang. den islandske Landcorn-
mission, Amts-Inddelingen m. v.

— 15. Mai. -Inslruclion for Thodal som" Stiftbe-

falingsmand over Island og Fær-
øerne, samt Amtmand for søn-

den og vesten paa Island.

— 15. Mai. Reskr. ang. Landets Deling i to

Amter.

— 22. Mai. Kgl. Resol. ang. islandske Expedi-

tioner, samt Stiftbefalingsman-

den og Landcommissionen.
— 22. Decbr. Gane. Gire. ang. Exspeclancer til

Embeder m. v.

1771. 3. April. For. ang. Memorialer og deres Paa-
tegning, m. v.

18, Oktbr. Reskr. ang. Goliationer til Præste-
kalde, m. v.

— 11. Novbr. Reskr. ang. Loniien for Notarius i

Ovorrelten.

1772. 21, Marts. Norske Kammers Skrivelse ang. Ex-

Irapaabud i Island.

— 5. Mai. Norske Kammers Skrivelse ang. is-

landske Embedsmænds Reiser

ud af Landet.

— 21, Mai. Kaldsbrev og Bestalling for Eyjolf

Jonsson som Observator i Is-

land.

— 21. Mai. Instruction for Eyjolf Jonsson, som
Observator i Island.

— 21. Mai. Reskr. ang. Observator, ' hans Bo-.

pæl o. s. V.

Extra-Paa1>iid,
see Embeder, Embedsmænd, Skatter og Afgifter.

jevnf. Fiskerie, Handel og Skibsfart, Haandværker, Landbovæ-
senet, Mineralier, Saltværk, Svovl.

1751. 3. Mai. Kgl. Resol. ang. Understottelse til

til en Væver-Fabrik i Island,
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1752. 4. Januar. Kgl, Resol. ang. Undersliiltelse for

Fabrik-Anlæg i Island, m, v.

— 4. Janua^. Kgl. Confirmation paa det islandske

Interessentskabs Gonvention.
— 11. Januar. Rentek. Skriv. ang. Fabrik-Anlæget

• i Island.

— 11. April. Kgl. Resol. ang. Prisen paa Fiskevare
m. V. for det islandske Inter-

essentskab.
— 8. Mai. Kgl. Resol. ang. Forskud til de is-

landske Indretninger.

1753. 20. Marts. Kgl. Resol. ang. yderiigere Forskud
til de islandske Indretninger,

m. V.

— 10. April. Kgl. Resol. ang. Gompagniets og del

islandske Interessentskabs Tvi-

stighed.

— 30. April. Kgl. Resol. ang. Tilladelse for det

islandske Interessentskab at fOre

nogle Varer til Island.

1754. 20. Febr. Kgl. Resol. ang. Tilskud til de is-

landske Indretninger, m. v.

— 30. Marts. Rentek. Skriv. ang. Anlæggene i Is-

land.

— 13. Mai. Kgl. Resol. ang. Reise-Omkoslninger
for Landfoged Skuli Magnusson.

1750. 10. Mai. Kgl. Resol. ang. Understottelse til

Tciimager-Fabriquen.

— 10. Mai. Kgl. Resol. ang. Understcittelse til

de nye Indretninger i Island,

1757. 9. Mai. Kgl. Resol. ang. Overladelse af Jor-

den Artun til de nye Indretnin-

ger i Island.

— 10. Mai. Kgl Resol. ang. Gompagniets Fra-

trædelse af den islandske Han-

del, m. V.

— 10. Mai. Kgl. Resol. ang. Tilskud til Indret-

ningerne i Island.

1758. 15. Mai. Kgl. Resol. ang. Forskud til de nye

Indretninger i Island.

— 5. Juni. Kgl. Resol, ang. Forskud til Indret-

ningerne i Island.

17^3. 15. August. Octroy paa Islands Beseiling i tyve

Aar for det almindelige Han-

dels-Gompagnie (§ 7, il).
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1772, 16. Mai. Commissoriutn til at undersoge og

paakjende en Sag mellem det

islandske Interessentskab og
Handels-Compagniet.

ir>»gij(e* FjitlUcfanafst, jevnf. Jagten.

1763. 15. August. Octroy paa Islands Besoiling i tyve

Aar for det almindelige Han-
delscompagnie (§ 34).

1764. 4. .luni. Kgl. Resol. ang Falkefangslen i Is-

land.

li^attig^væsen? jevnf. Christfæ-Jorder, Hospitaler, Legater.

1756. 27. Febr. Reskr. ang. nogle Forslag til Fattig-

væsenets Ordning.

176.3. 10. Mai. Gavebrev og Fundats paa Gaarden
Mebalheim til Fattige.

1768. 18. Juni. Over- Secretairens (Gancell.) Skriv.

ang. Fattiges Giftermaal paa
Island.

tniskerie« jevnf. Fabrikvæsen, Handel og Skibsfart.

1749. 26. April. Rentek. Skriv. ang. Retten til Laxe-

fangst i Elli^aa.

1752. 4. Januar. Kgl. Resol. ang. Underslcittelse for

Fabrik-Anlæg i Island, m. v.

— 11, April. Kgl. Resol. ang. Prisen paa Fiske-

vare for det islandske Interes-

sentskab.
— 8. Mai. Kgl. Resol. ang. Prisen paa Varer

fra det islandske Interessent-

skab.

Rentek. Skriv. ang. Control med
Fiskeriet.

Kgl. Resol. ang. Forpagtning af

Laxefangsten i Ellibaå.

Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger (il

Fiskeriels Fremme.
Reskr. (Rentek. Skriv. 6. Mai) ang.

Fiskeriets Drift i Island.

Condilioner for den islandske Han-

dels Forpagtning.

Kgl. Resol. ang. nogle Foranstalt-

nineer ved den islandske Han-

del."

Rentek. Skriv, ang. Foranstaltninger

ved Handelen m. v.

1756. 4. Mai.

1757. 9. Mai.

17.18. 28. Febr.

^^^^^^ 28. Febr.

21. Oktbr.

1760. 5. Febr.

19.

•

Marts.
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17()0. 20. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Indsendelse af

Thingsvidner om adsk. Poster.

iliW. 27. Januar. Kgl. Resol. ang. Forpagtning af Laxe-
fangsten i Helleraaen (EUibaå).

— 25. Marts. Rentek. Skriv. ang. Forholdene paa
VestmannOerne. ^

— 30. April Rentek. Skriv. ang. Fiskerie og Have
Anlæg m. v.

ll&L 9. Febr, Kgl. Resol. ang. Indretning af et

Spil til at trække Raade paa
Land paa Vestmanncierne.

— 3. Mai. * Kongel. Resol. ang. Ansættelse af

en Inspecteur ved Fiskeriet i

Island.

— 25. Mai. Rentek. Skriv. ang. Præmier for

Raadebygning.

1703. 9. Mai.- Kgl. Resol. ang. Anskaffelse af Ma-
skiner til at trække Baade paa
Land paa Vestmannberne.

— 31. Mai. Renlek. Skriv. ang. den indenlandske

Handel i Island, m. v.

— 15, August. Octroy paa Islands Beseiling i tyve

Aar for det almindelige Haa-
delscompagnie.

1704. 28. April Rentek. Circul ang. Handelen og Fi-

skeriet m. m. ^

I7(i(). II. Januar. Rentek. Skriv. ang. Renyttelse af

Udskuds-Fisk.

1707. 16. Mai. Rentek. Gire. ang. Fremmedes Han-
del og Fiskerie.

— 16. Mal Rentek. Skriv, (til Amtmanden) ang.

samme.
.... Instruction for de dynkirkske Skip-

pere , der gaae paa Fiskerie

under Island.

1769. 12. Decbr. Kgl Resol ang. Afskaffelse af de

kongelige Inveniarii-Baade, m. v.

1770, 24. Mai. Rentek. Skriv. ang. Raadebygning
efter Sondmcirsk Monster.

— 29. Mai. Kgl. Resol. ang. Fiskeriernes Fremme.
1772, 22. Febr. Norske Kammers Skriv. ang. Fiske

riet paa de Scindmorske Baade.

ITorstrandsret, see Vrag,

Forsvårsvæsen«

1770. 22. Mai. Instruction for den islandske Land-

commission (§ 10).
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FrisUyds«

1749. 5. Mai. Reskr. (til Biskopperne) ang. Fri-

skyds for Biskopperne.

— 5. Mai. Reskript (til Stiftamtmanden) ang.

samme.
— 5. Mai. Reskr. (til General-Kirke-Inspections-

Colleg.) ang. samme.
ITol. 1. Mai. Rentek. Skriv. ang. Friskyds for

Eggert Olafsson og Bjarni Pals-

son.

1753. 9. Marts. Reskr. ang. Eggert Olafssons og
Bjarni Palssons Reise i Island,

B'undatser, see Legater.

M^ærger, see Veivæsenet,

Pæsteforliolcl«
see Jordegods-Administrationj Landbovæsenet.

Oavebreve* see Legater.

OeisflijErlieden,
jevnf. Bispestolene, Embedsmænd, Friskyds, Kirker, Love,

1749. 5. April. Reskr. ang. Authorisation af Biskop

Gisli Jonssons Maldagabog.
— 5. Mai. Reskr. ang. Jubelfestens Afholdelse,

— 15. Juli. Gavebrev paa Gaarden Urbarteig

til Berufjords Præstekald.

— 21. Novbr. Reskr. ang. Collationer til Præste-

kalde.

1750. 5. Juni. Reskr. ang. Conlribulion af Præste-

kaldene til Præste - Enkernes
Underholdning (i Holum Stift).

— 5. Juni. Reskr. ang. samme (i Skaiholt Stift).

1752. 25. Febr. Reskr. ang. en Præsts Forflyttelse

for en Forseelses Skyld.

— 1. Decbr. Reskr. ang. Ydelsen af den saa-

kaldte ^^sætisfisk" til Præst og

Kirke paa Hvalsnes og Étskålar.

— 27. Decbr. Kgl. Resol. ang. Henlæggelsen af

Jorderne Skaptafell og Hengi-

g6z til Sandfell Præstekald.

1754. 12. Marts. Afhændelsesbrevpaa Gaarden Garps-

dal som Beneficium.
— 12. Marts. Afhændelsesbrev paa Gaarden År-

narbæli, til Præstekaldet Mos-

fell i Grimsnes.— 13, April. Reskr, ang. Mageskifte af Jorden

Laugardælum mod Hraunger&i.
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1754. 13. Mai. Kgl. Resol. ang. aarlig Understcitielse

til fattige Præster i Skalholt

Stift.

— 3. Juni. Reskr. ang. Udfbrelse af nogle af

Amtmandens Functioner under
Vacance.

1755. 19. Mai. Kgl. Hesol. ang. Understdttelse til

Geistligheden i Holum Stift.

175(). 27. Febr. Reskr. ang. afsalte Præsters Op-
reisning.

— 26. April. Kgl. Resol. ang. Udlæg af Gaarden
Moar til Mensaljord for Sogne-
præsten paa Kjalarnes.

— 17. Mai. Reskr. ang. fire Gaardes Henlæggelse
fra Prestbakka Sogn til Stad

Sogn i Hrutafjord.

1757. 29. Marts. Kgl. Resol. ang. Salair til Præsten
for Gufunes Hospital.

1758. 3, Marts. Reskr. ang. Reregningen af Pen-
sioner for Præste-Enker.

— 3. Marts. Reskr. ang. Reduclion af |)ykkvabæ
KIosler-Kalds Qvilder.

— 14. April. Reskr. ang. Fordelingen af Sognene
. mellem Kaldene Prestbakki og
Stad i Hrutafjord.

1750. 16. Maris. Reskr. ang. Inddigning af Floderne

Hollså og Markarfljot.

— 4. Mai. Reskr ang. Contribulion til Opbyg-
gelse af Præstegaarden Asar i

Skaplarlungu.
— 25. Mai. For. ang (konfirmationen.

176(*. 10, April. /General - Kirke - Inspeclions - Collegii

I Skrivelse ang, Confirmanders
Kundskabs-PrGver.

—r 21. April. Kgl. Resol. hvorved Jorderne Skap-
tafell og Hengigéz tillægges

Sandfell Præstekald.

— 7. Juni. Reskr. ang. Jubelfestens Hbitidelig-

holdelse.

1761. 13. Marts. Forordn, ang. Delinquenters Under-
viisning.

— 18. April. Reskr. ang. Udlæg af Brugsjord til.

Præster.

1762. 31, Decbr. Reskr. ang. Revision af Lovens, an-

den Bog.

1763. 8. April. Reskr. ang. 'Afholdelse af en Taksi-

gelsesfest.
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1763. 3. Juni. Reskr. (til Biskoppen paa Holum)
ang. gifle Koners Kirkegang, m v.— 3. Juni. Reskr. (til Biskoppen i Skalholt) ang.
samme.

— 3. Juni. Reskr. (til Stiftbefalingsmanden) ang.
at Bestemmelsen om Kirkegang
for gifte Koner skal optages i

den nye Lovbog.

17tU. 1. Mai. General-Kirke - Inspections - Collegii

Skrivelse ang. Uconfirmeredes
Altergang i Sygdoms-Tilfælde.

— Juli. Synodale ang Præsters Syge-Besog
og Accidentser.

176(). 14. Januar. Reskr. ang. Forandring i Kirkebon-
nen, m. m.

— 7. Febr. Reskr. ang. Hyldingseden (af Geist-

ligheden).

— 21. Febr. Reskr. ang. Enkesæde for Præste-

Enker fra Valthjofstad Præste-

kald.

— 14. Marts. Reskr. ang en almindelig Bededag.

1767. 5. Juni * Reskr. ang. geistlige Embedsmænds
Stadfæstelse i deres Embeder
(S. 534 Anm.)— 8. Juni. Forordn, ang Afskaffelse af aaben-

bare Skrifte for Leiermaal.

—
. 7. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Embedsmænds

Tiende- og Skalte Pligt.

— 18. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Degnepenge og

Præste-Salair af Skrida Kloster,

.1768. 14. Mai. Forordn ang. Extra-Paabud af Em-
bedsmænd m. V. i Norge, for

to Aar.

1770. 6. Febr. Kgl. Resol. ang. Lensjord for Præ-

sten til Kross i Rangarvalla

Syssel.

— 1. Juni. Reskr. ang. Bon i Kirkerne imod
Faaresygen.

— 26. Oktbr. Forordn, ang Afskaffelse af nogle

Fest- og Helligdage.

1771. 9. Febr. Rentek. Skriv, ang Geistlighedens

Fritagelse for Tiende og Skat.

— 9., Marts. Gane. Skriv. ang. nogle Forandrin-

ger i Almanakken,
— 13. Juni. For. ang. Leiermaals-Bciders Efter-

j givelse m. v. (om uægte Borns
^ Daab),

I
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1771. 27. Juli.
. For. anlangende B(Jrns Hjemmedaab,

m. vid.

— 18. Oktbr. Reskr. ang Goliationer til Præste-

kalde, m v.

1772. 26. Marts. General-Kirke-Inspecl.-Colleg. Skriv.

ang. Forbud mod en ny Cate-

chismi Forklaring.

— 21. Mai. Kaldsbrev og Bestalling for Eyjolf

Jonsson som (Præst til Stada-

stad og) Observator i Island.

OJeld, OJeldssa^rer, see Retterne, Pengevæsenet.

HaandTærker«

1751. 24. April. Rentek. Skriv, ang, Sendings-Gods
til islandske Haandværks- Lær-
linge.

1759. 1. Mai. Rentek. Skriv. ang. Haandværkeres
Oplærelse.

Handel Skibsfart«
jevnf. Fabrikvæsen, Fiskerie, Maal og Vægt, Reiser i Island,

Universitetet.

1749. 21. Januar. Kgl. Resol. ang Press-Tobak til Is-

land.

,— 22, Febr. Rentek. Skriv ang Besigtigelse af

de til Island forte Varer.
— 3. Marts. [Tydsk 10. Febr.] For. ang. danske

Gonsulers Forhold paa frem-

mede Steder. (S. 140 Anm.)
— <'12. April, Rentek. Gire. ang. Foranstaltninger

li! Forebyggelse af Smughandel.
— • 26. April. Rentek. Gire. ang. Handelen.

1750. 11. Mai. Kgl. Resol. ang. Gompagniets Bereg-

ning for Forskud m. v.

1751 5. Febr. For. ang. tyvagtige Skippere m. v.

— 24. April. Reskr. ang. Forbud mod udenlandsk
Press-Tobak,

— 27, April. Kgl. Resol. ang. Press-Tobak, samt

om Krone-Mynt.

Il52. 11, April, Kgl. Resol. ang. Prisen paa Fiske-

vare m. V. for det islandske

Interessentskab. ^^'^

— 30. Novbr. Gener.-Lands-Oecon. og Commerce-
Coll Skrivelse ang. Algierske

Sopasse.

1753. 27. Febr. Kgl. Resol. ang. Indforsel af svensk

Jern

1
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1753. 3. April. Kgl. Resol. ang. Forhandling af det

islandske Interessentskabs Kjod-

og Fiskevarer.

— i 0. April. Kgl. Resol. ang. Compagniets og del

islandske Interessentskabs Tvi-

stighed.

— 30. April. Kgl. Resol. ang. Tilladelse for d^t-

islandske Interessentskab at fore

nogle Varer til Island.

— 27. Novbr. Kgl. Resol. ang. Forhandling af is-

landske Fiskevare.

1754. 20. Febr. Kgl. Resol. ang. Tilskud til de is-

landske Indretninger m. v.

1755. 10. Mai. Rentek. Skriv. ang. Uldengodsets
Behandling.

^ " 18. Juni Kgl. Resol. ang. fremmed Jerns Til-

forsel til Island

— 30. Decbr. Kgl. Resol. ang. det islandske Inter-

essentskabs Handel med Fiske-

varer.

1750. 30. Marts Ordre til fire Commissarier at for-

handle Sagen mellem det is-

landske Compagnie og Interes-

sentskab.
— 30. Juli, Forordning og Reglement, hvorefter

de som bruger Handel os S8-

fart sig udi Krigs - Tider haver

at rette og forholde.

— ^IG. August. Kgl. Resol. ang. Tilforsel af frem-

med Rug til Island.— 27. Septbr. Kgl. Resol ang. Forsendelse af Meel
til Island.

1757. 10. Mai. Kgl. Resol. ang. Compagniets Fra-

trædelse af den islandske Han-

del, m. V.

— ^18. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Tilfdrsel af frem-

med Rug.
1758. 31. Januar. Kgl. Resol. ang: Gonsumtions-Godt-

gjfirelse for Brændeviin.
— " 14. Marts. Reskr (Renlek. Skriv. 6. Mai) ang.

Forbud mod Prang.

— 18. April. Kgl. Resol. ang. nyt Opbud af og

Forandringer ved den islandske

Handel.
— 8. Mai. Rentek. Skriv. ang. Indskrænkning

i Handelen med Faar.
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1758. 8. Mai. Rentek. Skriv, ang Handels-Restan-
cernes Jnddrivelse.

— 21. Oklbr. Rentek. Plakat ang. Opbud af den
islandske Handel paa 6 Aar.

— 21. Oktbr. Conditioner for den islandske Han-
dels Forpagtning.

— 28. Oktbr. Kgl. Resol. ang. gjentaget Opbud af

den islandske Handel.

1759. 9. Januar. Kgl. Resol. ang. Handelens Overta-

gelse for kongelig Regning.
— 17. April, Kgl. Resol. ang. Douceur af Hande-

len for Amtmanden og Land-
fogden.

171)0. 5. Febr. Kgl. Resol. ang. nogle Foranstaltnin-

ger ved den islandske Handel.

— 26. Febr. Kgl. Resol. ang. Pensioner for Enker
efter Retjentene ved den island-

ske Handel.

— 19. Marts. Rentek. Skriv. ang. Foranstaltninger

ved Handelen m. v.

_ 8. April. Kgl. Resol. ang. islandske Studenters

Fdring.

— 12, Mai. Kgl. Resol. ang. Pension for afske-

digede Kjobmænd.
— 20. Decbr. Rentek. Skriv. ang. indsendelse af

Thingsvidner om adskillige Po-

ster.

1701. 25. Marts. Rentek. Skriv. ang. Forholdene paa
Vestmannderne.

1762 10. Mai. Kgl. Resol. ang. Medicinalvæsenet

(Foring).

— 7. Decbr. Kgl. Resol. ang. Douceurer af den
islandske Handel.

171)3. 31. Mai. Rentek. Skriv. ang. den indenland-

ske Handel i Island m. v.

— 15. August. Octroy paa Islands Beseiling i lyve

Aar for det almindelige Handels-

'

Gompagnie.

1764. 28. April. Rentek. Gire. ang. Handelen og Fi-

skeriet m. m.
— 17. Mai. Rentek. Skriv. ang. Fciring for Stu-

derende fra Island.

1766. 11. Januar. Rentek. Skriv, ang. Benyttelse af

Udskuds-Fisk.

~ 16, Mai. Reskr. ang. Fremmedes Handel og

Skibsfart paa Island m. m.



Register. 799

ITi)!*). ^20. Juni. . Reskr. ang. Fremmedes Skibsfart og
Handel paa Island.— 20. Juli. Kgl*. Resoi. ang. Erstatning ti! Gom-
pagniet for en frigiven Prise.— s2i'). August. Kgl. Resol. ang. Erstatning for op-
bragte franske Skibe.

ITfiT. o 14. Febr. Rentek. Skriv. ang. Jndskjærpelse af

Forbud mod Handel med Frem-
mede.

— ^ 16. Mai. Rentek. Gire. ang. Fremmedes Han-
del og Fiskerie.

9\{\. Mai. Rentek. Skriv. (tilAmtm.) ang. Frem-
medes Handel og Fiskerie ved
Island.

— * ()^ Juni. Over-Secretairens (Gane.) Skriv. ang.

Grændsen for Fremmedes Fi-

skerie under Island.

171)8. 23. April. Rentek. Circ. ang. Forarbeidelse af

Uldengodset.
— 2(). April. Rentek. Skriv. ang. de islandske

Studenters FSring.

171)9. 28. Marts.. Instruction for Olaf Stephansson som
Amtmand i Island (§ 13).

— 2. Mai. Kgl. Resol. ang. Tiltale mod Handels-

Gompagniet.

1770. 30. Marts. Gommissorium at underscige og dom-
me i en Sag mod Handels-

Gompagniet.
— 1). April. Reskript til Gontra-Commissarier al

deeltage i Behandlingen af Sa-

gen mod Gompagniet.
— G. April. Extensions - Gommissorium i Sagen

^
mod det almindelige Handels-

Gompagnie.
— 17. April. %1. Resol. ang. den Brændeviin som

5 skulde fores til Island.

— 15. Mai. Inskt'uction for Justitsraad Thodal,

som Stiftbefalingsmand over Is-

land og Færderne, samt Amt-
T mand for sonden og vesten paa

Island (§ 15).

— 22. Mai. Instruction for den islandske Land-

commission (§ 4).

n71. 23. Marts. Rentek. Skriv. ang. Angivelse af de

til de islandske Studenter sendte

Varer.
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1771. 30. Marts. Renlek. Skriv. ang. islandske Stu-

denters Foring.

— 13. April. Canc. Skriv. ang. Thingsvidners Op-
lagelse.

— 2(). Oktbr. Norske Kamm. Skriv. ang. islandske

Studenters Foring.

1772. 1(). Mai. Commissorium til at underscige og

paakjende en Sag mellem det

islandske Interessentskab og
Handels-Compagniet.

Have-væsen, see Landbovæsenet.

Hoer, see Criminalvæsen, Løsagtighed.

Hospitaler, jeonf. Fattigvæsenj Medicinalvæsen.

1 750. 20. Febr. Reskr. ang. Hospitalsloddenes An-
vendelse paa Vestmannoerne.

1751. 24. Mai. Kgl, Resol. ang. Landfogdens Bolig

og Vidc) Hospitals Forflyttelse.

1752. 21. Januar. Reskr. ang. Mageskifte af Hospitals-

gaarden Klauslurhoiar mod Kal-

dadarnes.
— n. April. Kgl. Resol. ang. VidS Hospitals For-

flyltelsc til Gufunes,

1757. 18. Febr. Reskr. ang. Hospitalernes Tilstand

og Bestyrelse.

— 29. Marts. Kgl. Resol. ang. Salair til Præsten
for Gufunes Hospital.

1700. 19. Mai. Instruction for Bjarni Palsson som
Landphysicus paa Island (§ 5, 0).

1700. 20. Juni. Reskr. ang. Medicinalvæsenet.

É

Hoverie. ^

1758. 19. Mai. Reskr. ang. Pligtarbeide til Kolum
Domkirke.

1759. 10. Marts. Reskr. ang.' Inddigning af Floderne

Holtså og Markarfljot.

— 17. April. Kgl. Resol. ang. Bondernes Fritagelse

for Hoverie til SchæfTeriet.

1700.. 23. Mai. Reskr. ang. Almuens Pligtarbeide ved

Holum Domkirkes Bygning.

1709. 12. Decbr. Kgl. Resol. ang. Afskaffelse af de

kongelige Inventarii-Baade, m. v.

1771. 27. April. Rentek. Skriv. ang. Beregning af

Mandslaan i Gullbringa- og

Kjosar-Syssel.
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1751. 1. Mai.

1757. 30. Mai.

K). Mai.

19. Mai.

Marts.

1770. 15. Mai.^

22. Mai.

Indretning^er, see Fabrikvæsen.

Insiructioner. i

1750. 5. Oklbr. Instruction forO.M. Greve afRanlzau,
som Sliftbefalingsmand over Is-

land og Færo.
Rentek. Instruction for Skuli Magnus-

son som Landfoged i Island.

Instruction for Magnus Gislason som
Amtmand over Island.

Ordre og Instruction for Vicelaug-
. mand Jon Olafsson, ang. Udar-
. beidelsen af en Lovbog for Is-

land

Instruction for Bjarni Palsson som
Landpliysicus paa Island.

Instruction for Olaf Stephansson som
Amtmand i Island.

Instruction for L. A. Thodal som
Stiftbefalingsmand over Island

og Færoerne, samt Amtmand
for sonden og vesten paa Island.

Instruction for den islandske Land-
commission.

— Juni. Instruction for Observator Eyolf Jon-

sonius til hans Iagttagelser som
Reisende i Island.

1771. 7. Decbr. Instruction for Hoiesteret.

1772. 10. Mai. Instruction af Gollegium Medicum for

Apotheker Bjorn Jonsson.

InventArium, Xnventarii-f^vilder,

see Bispestolene, Kirker, Jordegods -Administration.

jev7if. Falkefangstj Handel og Skibsfart, Landbovæsenet.

171)0. 5. Febr. Kgl. Resol. ang. nogle Foranstaltnin-

ger ved den islandske Handel

(Præmier for Ræveskydning).
— 19. Marts. Rentek. Skriv. ang. Foranstaltninger

ved Handelen ni. v.

Jordebog', see Landbovæsenet.

Jordegods - Administration,
jevnf. Landbovæsenet

,
Regnskabsvæsenet.

1750. 9. Mai. Rentek. Skriv. ang. Indkrævning af

Jordebogs-Afgifter.

iSl. ii. 51
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175(). 26. April.

IKiO. 25. Marts.

IIGI. 11. Marts.

1704. 4. Juni.

17()7. f). Febr.

25. Novbr.

2f). Decbr.

0. Mai,

1772. 4. Marts.

14. Marts.

11. April.

Kgl. Resol. ang. Leilændingernes For-

hold paa Thingore Klosters

Godser.

Bevilling at være Klosterholder ved
Munkathveraa Klosters Halvdeel

i Island.

Uentek, Skriv. ang. de kongelige Re-

stancers Inddrivelse.

Kgl. Resol. ang. Tugthusets Indtægter,

Oeconomie, m. v.

Reskr. ang. Tugthusets Indtægter og

Bestyrelse.

Renlek. Skriv. ang. Erstatning af

pestd()de Faare-Qvilder.

Rentek. Skriv. ang. Erstatning af

pestdode Faare-Qvilder m. m.
Rentek. Skriv, ang. Synsforretning

over Thykkvabæ Klosters Jorde-

gods. -
,

Kgl. Resol. ang. Brugsjorder og In

sirumenter for Fjerdings - Ghir-

urgerne.

Nor.ske Kamm. Skriv. ang. Gaarden
Arnarhols Inddragelse fra Tugt-

huset.

Norske Kamm. Skriv. ang. Appro-
bation af Jordebog over God-
serne i Skaptafells Syssel samt
-om Klostrenes Inventaria.

JTordem&dre, see Medicinalvæsenet,

Justitsvæsen^ JfustitsUasae, see Retterne.

Hirker, jevnf. Geistligheden.

1749. 2ft. April. Renlek. Skriv. ang. Retten til Laxe-

fangst i Elli&aå (for Laugarnes
Kirke).

— 17. Juli. Synodal-Beslutning om, hvilke Kirker

skulle regnes for fattige.

1750. 2. Januar. Reskr. ang. Capel paa Ketilslo&um i

Mula Syssel.

— IG. Januar. Reskr. ang. Afskaffelse af Kirken i

Storadal.

— 24. Marts. Kgl. Resol. ang. Bessastad Kirkes

Opbyggelse og Regnskab.

1751. 5. Maris. Reskr. ang. Kirkers Kj6b og Salg.
^
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17.52. 3. Marts. Reskr. ang. Nedlæggelse af Kirken
i Oddgeirsholum m. v.

— 28. Novbr, Gavebrev og Fundats paa Gaarden
Nyp, som Dagverdarnes Kirkes.

Eiendom.
— 30. Novbr. Gavebrev og Fundats paa en Part

af Dagverdarnes til Kirken sam-
mesteds.

— 1. Decbr. Reskr. ang. Ydelsen af den saa-

kaldle . ^^sælisfisk" til Præst og
Kirke paa Hvalsnes og Utskalar.

Reskr. ang. Reduction af Skorrastad

Kirkes QviPder.

Gonfirmation paa Fundatz for Kirken

paa Hii&arenda.

Reskr. ang. Reduction af Kalfafell

Kirkes Qvilder.

Reskr. ang. Ydelse til Kirken paa
Hol i Bolungarvig.

Reskr. ang. Gollect til Kirken paa
SOndum.

Reskr. ang. Regnskaber for Kloster-

kirker.

Synodale ang. Lysetold.

Reskr. ang. Piiglarbeide til Holum
Domkirke.

^

Reskr. ang. Kirken paa Dagverdarnes.

Reskr. ang. Indrettelsen af en Kirke

paa Dagverbarnes.
Reskr. ang. Understøttelse til Kirker

og Skoler i Island.

1759. 2. Marts. Reskr. ang. Reduction af Inventarii-

Qvilder ved Kirken paa Asum.

17(i0. 18. April Reskr. ang Odda Kirkes Inventa-

rium.

— 23. Mai. Reskr. ang. Almuens Pligtarbeide ved

Holum Domkirkes Bygning.

— 7. Juni. Reskr. ang, Understottelse til Holum
Domkirke m. m.

1765. 17. Mai. Reskr. (til Biskoppen over Skalholt

Stift) ang. nogle Annexkirkers

og Gapellers Afskaffelse.

— 17. Mai. Reskr. (til Biskoppen over Holum
Stift) ang. samme.

— 12. Juni. Rentek. Skriv. ang. Bekostninger ved
Reparation af Klosterkirkernes

Klokker.

51*

1733. 30. Marts.

1 i 04. ly. Apru.

1757. 18. Febr.

18. Febr.

7. Mai.

20. Mai.
.

14. Juli.

1758. 19. Mai.

. 9. Juni.

9. Juni.

23. Juni.
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1766. 30. Mai, Reskr. ang. Reduction af Qvilder

paa Præsiekaldet Eyvindarhélar.

Koiig^en*

1766. 14. Januar, Reskript ang. Forandring i Kirke-

bonnen m. v.— 7. Febr. Reskr. (til Stiftbefalingsmanden) ang.

Hyldingsedcn.
— 7. Febr. Reskr. (til Biskopperne) ang. samme.

1 767. 5. Juni. Reskr. ang. civile Embedsmænds
Stadfæstelse i deres Embeder
(S. 533 Anm.)

— 5. Juni. Reskr. ang. geistlige Embedsmænds
Stadfæstelse i deres Embeder
(S. 534 Anm.)

1770. 27, Decbr. Kongelig Aet anlang. det Gelieime-

Stats-Conseils Ophævelse.
1772. 13. Febr. For. anlang. et Geheime-Statsraads

Oprettelse m. v.

Ijandbovæseuet, Jevnf. Odelsret.

1750. 14. April, Kgl, Resol. ang. Understdttelse til

Agerdyrknings-Forsog.

1751. 19." Januar. Kgl. Resol. ang. Overførsel af Rens-

dyr til Island.

1752. 4. Januar. Kgl. Resol. ang. Understottelse for

Fabrik-Anlæg i Island m. v.

1753. 20. Marts, Kgi. Resol. ang. yderligere Forskud
til deislandske Indretningerm.v.

1754. 26. Febr, Kgl. Resol. ang. Tilskud til de is-

landske Indretninger m. v.

— 30. Marts. Reniek. Skriv. ang. Anlæggene i Is-.

land.

'1755. 12. April. Rentek. Skriv. ang. Jorddyrkningen
i Island.

— 10. Mai. Rentek. Skriv,' ang. Skovenes Be-

handling.

1756 26.. April. Kgl. Resol. ang. Schæfferies Anlæg
i Island.

—
. 17. Mai. Reskr. ang. de Skalholtske Leilæn-

dingers Afgifter.

1757. 30, Mai. Kgl. Resol. ang. Tilskud til Schæffe-

riet i Island.

1760, 8. April, Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Folkemængdens ForOgelse m. m.
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I7t)l, 25, Marts.

— 18. April.

— 18. April.

— 30. April.

1702. 20; Marts.

17()4. 14. Mai.

17G7. 17. Marts.

— 2&. Novbr.

— 26. Decbr.

1768. 30. April.

1769. 6. Mai;

Rentek. Skriv. ang. Schæfferiet paa
Elli&avatn.

Reskr. ang. Udlæg af Brugsjord til

c Præster.

Reskr. ang. Leilænd'ingers Flytnings-

ret.

Rentek. Skriv. ang. Fiskerie og Have-
Anlæg, m. V.

Rentek. Skriv. ang. Have -Anlæg i

Island.

Kgl. Resol. ang. Træplantnings og
Havedyrknings Forsdg i Island,

Kgl. -Resol. ang. UndersLottelse til

Havedyrkning.

Rentek. Skriv. ang. Erstatning af

pestdbde Faare-Qvilder,

Rentek. Skriv. ang. Erstatning af

pestdode Faare-Qvilder m. m.
Rentek. Skriv. ang. Jordebogens Un-

derscigelse og Bekræftelse til

Thinge.

Rentek. Skriv. ang. Synsforretning
over Thykkvabæ Klosters Jorde-
gods.

— 20. Mai. Rentek. Skriv. ang. den islandske

Jordebogs Underscjgelse og Be-

kræftelse inden Thinge.

— 30. Mai. Kgl. Resol. ang. Honorar for den is-

landske Jordebog.

1770. 20. Marts Comrnissorium for den, islandske
Landcommission.

— 27. Marts. Kgl. Resol. ang. Folketælling i Is-

land.

—
. 27. Marts. Kgl. Resol. ang. den islandske Land-

commission.
— ' '8. Mai. Kgl. Resol. ang. Kjob og Uddeling

af et Skrift om Havedyrkning.
— 15. Mai. For. ang. den islandske Landcom-

mission, Amts-Inddelingen m. v.

— 22. Mai. Instruction for den islandske Land-

commission.
1771. 14. Januar. For. ang. Odelsretten i Norge og

dens nbiere Bestemmelse.
1772. 8. Febr. Norske Kamm. Skriy. ang. Frem-

gangsmaadeu med Agerdyrk-

nings-Forsbg i Islaqd.



1772. 12. Mai. For. ang. Midler mod Faaresygens
Udbredelse i Island.

see Embeder, Jordegods-Administration, Begnskabsvæsen,

liaug^inandstoi«!} see Skatter og Afgifter,

liaug^tliingpet, see Althinget, Retterne.

liCg^atcr«

1749. 15, Juli. Gavebrev paa Gaarden Ur&arteig lil

Berufjords Præstekald.

1750. 2. Januar. Reskr. ang. Capel paa Ketjlslo&um i

Mula Syssel,

1752. 28. Novbr. Gavebrev og Fundals paa Gaarden
Nyp, som Dagver&arnes Kirkes

Eiendom.
— 30. Novbr. Gavebrev og Fundats paa en Part

af Dagver&arnes lil Kirken sam-
mesleds.

1754. 12. Marts. Afhændelsesbrev paa Gaarden Garps-

dal som Beneficium.

— 12. Marts. Afhændelsesbrev paa Gaarden Arnar-

bæli til Præstekaldel Mosfeli i

Grimsnes.

1757, 9. Juli. Gavebrev og Fundals paa en Færge
paa Floden Blanda.

1759. 3. April. Rcklor Jon Tliorkelssons Testament
til SUflelse for fallige Born i

Kjalarnes Thing.

— 20. April. Kongel. Confirmalion paa Rektor Jon

Thorkelssons (Thdrchilii) Testa-

ment og det derved sliftede

Legal.

17()0. 18. Januar. Fundation for det Arna-Magnæanske
Legal.

1763. 10. Mai. Gavebrev og Fundats paa Gaarden-

MeSalheim til Fattige.

1707. 12. Oktbr. Gavebrev og Fundats af Præsien
Thorvard Audunarson paa Jor-

den Karnbsb6U til fallige Bbrns

Opdragelse.

1772. 24. Septbr. Reskr. ang. Dannelsen af en Com-
mission for Arnæ-MagnæJ Stif-

telse.
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Ijelerinaalf Tjeieritiafi.1sl>Qder9 see Løsagtighed.

liOvbydeUe, see Odelsret.

liovc, ffjovrevision iii« v., /evn/. Instructioner.

1751. 30. April. Reskr. ang. Oversættelse og Udgi-
velse af de Island vedkommende
Love, Anordninger og Reskripter.

— 30. April. Reskr. ang. en Udgave af de for

Island, givne Love.

1753. 20. Marts. Over - Secretairens (Cancell.) Skriv.

ang. den islandske Lovsamling.

17()0, 10. Mai. Ordre og Instruction ang. Udarbei-

delsen af en Lovbog for Island.

- Mai. Reskr. (til Sliftbefalingsmanden) ang.

Udarbeidelsen af en Lovbog for

Island.

— Mai. Reskr. (til Lov-Commissionen) ang.

samme.
17()2. lo. Januar. Reskr. ang. Revisionen af den is-

landske Lov.

— 9. Marts, .Kgl. Resol. ang. Lov - Revisionens

Fremme.
— 31. Decbr. Reskr. ang. Revision af Lovens an-

den Bog.

1704. 13. Juli. Reskr. ang. Revisionen af den is-

laudsle Lovbog.

1700. 7. Marts. Reskr. ang. den islandske Lovs Re-

vision.

1707. ]S. Mai. Reskr. ang. Revisionen af den is-

landske Lov.

1770. 12. Mai. Over- Secretairens (Cancell.) Skriv.

ång. den islandske Lovrevisions

Fremme, m. v.

— 12. Mai. Sammes Skriv. ang. den islandske

Lovrevision.
— 22. Mai. Over- Secretairens (Cancell,) Skriv.

ang. Udvidelse til Island og

Publicalion af Forordn. 8. Juni

1707.

E^ysetold, see Kirker, Skatter og Afgifter.

•ViOsnsg^tiglBed, jevnf* Criminalvæsen.

1749. 25. April, Reskr. ang. Horstrafs Formildelse til

Vand og Brcid.

1750. 2. Febr. Reskr. ang. Formildelse af Tugthus-

straf til Vand og Brod.
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Reskr. ang. Formildelse af Straf med
Riis til Vand og Rrod.

Forordning om Slraf for losagtige

Qvinder.

Reskr. ang. Formildelse af Horstraf.

For. for Nonge, ang. Formildelse af

Slraf for Løsagtighed.

Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 10. Marts)

ang. Leiermaals-Boder.

'

Reskr. ang. afsatte Præsters Oprejs-

ning.

Reskr. ang. Horslrafs Formildelse til'

Vand og Brdd.

Reskr. ane;. Fritagelse for Leiermaals-

Boder i Tilfælde af Ægteskab.
For. ang. Udredelse af Alimentations-

Bidrag til uægte Born.

Reskr. ang. Horstrafs Formildelse til

Vand og Brcid.

Over-Secretairens (Cancell.) Skriv,

ang. Leiermaals-Boder.

For. ang. Afskaffelse af aabenbare
Skrifte for Leiermaal.

ang. nogle Punkter i Store-Dom-
men m. m.

17i>0. 17. Febr. Reskr. ang. Formildelse af Horslraf.

1771. 13. Juni. For. ang. Leiermaals-Bciders Efter-

givelse, m. V.

1772. 27. Febr. For. ang. Straf og Boder for Leier-

maal.
— 4. April. Reskr. ang. Leiermaals-Bcider.

JWaal og-Vjegt, jevnf. Handel.

1752. 18. Marts. Renlek. Skriv. ang. Vægten i Island.

1755. 7. Mai. Rentek. Skriv. ang. Maal og Vægt i

Island.

.— 7. Mai. Rentek. Skriv. ang. Justering af is-

landske Alenmaal m. v,

1758. 21. Oktbr. Gondilioner for .den islandske Han-
dels Forpagtning

(§ 9, 10).

1701. 25. April. Rentek. Skriv. ang. det islandske

Alenmaal.

170li. 15. August. Octroy paa Islands Beseiling i tyve

Aar for det almindelige Han-

dels-Compagnie (§ 17, 49).

1751. 20. Febr.

1 (00. iO. JMarts.

1755. 20. April.

1750. 17. Febr.

27. Febr.

1759.

•

1 8. Febr.

.

r

17()2. 2. April.

17()3. 14. Oktbr.

1767. 27. Febr.

- 7. Marts.

8. Juni.

1708. 0. August.
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niandslaany see Hovene,

lllaiidtalsflske, see Skatter og Afgifter.

nieclicinalvæsenety jevnf. Hospitaler, Politievæsenet.'

17()0. 18. Marts. Kgl. Resol. ang. Ansættelse af en
Landphysibus paa Island.— 18. Marts. Bestalling for Bjarni Pålsson som
Landphysicus paa Island.— 29. April. Rentek. Skriv, til Amtmanden, ang.

Tilsyn med Medicinalvæsenet. ,— 9. Mai. Rentek. Skriv. ang. samme (S. 397,

Anm.)
— 19. Mai. Instruction for Bjarni Pålsson som

Landphysicus paa Island.

1702. 10. Mai. Kel, Resol. ang.. Medicinalvæsenet
(Elever hos Landphysicus. Jor-

demoder).
17()6. 5. April. Rentek. Skriv. ang. Afdrag i Land-

physici Gage og Medicament-
Penge.— 20. Juni. Reskr. ang. Medicinalvæsenet (Chir-

urgikaters Oprettelse. Hospita-

ler. Jordemodre). .

1767. 14. Febr. Rentek. Skriv. ang. Landphysici Gage-
forhold.

h— 18. Novbr. Rentek. Skriv, ang Degnepenge og
Præste-Salair af Skrida Kloster.

— 28. Novbr. Over-Secretairens (Cancell.) Skriv.

ang. Stipendier for islandske

studiosi ehirurgiæ.

1768. 8. ApriL Reskr, (til Stiftbefalingsmanden] ang.

Stipendier ved Universitetet for

chirurgiske Studenter fra Island.

— 8. April. Reskr. (til Universitetet) ang. samme.
1772. 4: Marts. Kgl. Resol. ang. Brugsjorder og In-

strumenter for Fjerdings-Chirur-

gerne.— 18. Marts. Kgl. Resol. (Norske Kammers Skriv.

28. Marts) ang. Åpothekels Ad-

skillelse fra Landphysikatet.

10. MaL Instruction af Collegium Medicum for

Apotheker Bjorn Jonsson.— 16. Juli. For. ang. Indførelsen af Pharmaco-

poea og Medicinal-Taxt.

memorialer, see Suppliquer.
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Mineraller, jevnf. Fabrikvæsen, Svovl.

1700. 25. Marts. Kgl. Resol. ang. Steenkulsbrud i

Norder-Mule Syssel.

— 15. April. Rentek. Skriv. ang. Undersogelse af

, Sleenkulsminer i Island (S. 390
' Ånm.)

17()3. 15. August. Octroy paa Islands Beseiling i lyve

Aer for det ' almindelige Han-
dels-Compagnie (§ 34).

17T0. 22. Mai. Inslruclion for den islandske Land-
commission (§ 12).

Tlllyntviesen, see Handel, Pengevæsenet.

Observationer i Island, jevnf. Reiser.

1750. 25. April- Reskr. ang. Sendelsen af en astro-

nomisk Quadrant lil Island.

1770. 27. Maris. Kgl. Resol. ang. den islandske Land-
commission.

— Juni. Instruction for Observator Eyjolf

Jonsonius, til hans Iagttagelser

som Reisende i Island.

1772. 21. Mai. Kaldsbrev og Bestalling for Eyjolf

Jonsson (Jonsonius) som Obser-
' vator i Island.

— 21. Mai. Instruction for Eyjolf Jonsson, som
Observator i Island.

— 21. Mai. Reskr. ang. Observator, hans Bopæl
o. s. V.

Odelsret.

1752. 26. Mai, For. om Aasædesretten og Hoved-
bolets Tiltrædelse i Norge.

1771. 14. Januar.' For. ang. Odelsretten i Norge og

dens noiere Bestemmelse.

Oldsagfer.

1752. 7. August. Plakat ang. Godlgjorelse for fundne
gamle Mynter og Oldsager, ra, v.

1753! 24. Mai. Rentek Skriv. ang. Skaltegravning

i Island.

— 28. Mai. Kgl. Resol. ang. Tilladelse til at op-

grave Skatte i Island.

Overreiten, see Althinget, Retterne.

Panteveesenet.

1759. 14. April. Reskr. ang. Laugmandstoldens Op-

pebbrselsmaade.
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1760. 13. Decbr. Over- Secretairens (Cancell.) Skriv.

ang. Thinglæsning af Pante-

Mageskifte- Skjode- og Gave-
breve paa Island.

Peng-evæsenet.

27. April. Kgl. Resol. ang. Press-Tobak, samt
om Krone-Mynt.

20. Marts. Kgl. Resol. ang. yderligere Forskud
til de islandske Indretninger,

Indførelse af Courant-Mynt, m. v.

14. Mai. For. ang: ubillig Aager og Rente.

21. Oklbr. Conditioner for den islandske Han-
dels Forpagtning (§ 13).

3. April. Rentek. Skriv. ang. Reregning af

Lagen ved Pengebetalinger.

13. Febr. For. ang. Rentefoden i Danmark og
Norge.

23. Januar. For. ang. Rentefoden.

12. Novbr, For. ang. Rentefodens Nedsættelse.

Politieyæsenet*

1753. I (i. April. Kgl. Resol. ang. Understøttelse for

nodlidende Egne i Island.

— 6. Oktbr. For. hvorved forbydes alleslags saa

kaldede Hazardspil, o. s. v.

1755. 28 Novbr. Reskr. ang. Hazardspil.

1751). 27. Febr. Reskr. ang. nogle Forslag til Fattig-

væsenets Ordning.

1758. 14. Marts, Reskr. ang. Forbud mod Prang.

i7()(). 8. April. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Folkemængdens Forøgelse m. m.
— 9. Mai. Rentek. Skriv, til Amtmanden, ang.

Control med Reisende.

1702. 15. Oktbr. Reskr. ang. Tugthusarbeide i Island.

1763. 9. Mai. Kgl. Resol. ang. islandske Slavers

Oversendelse til Finmarken.

— 30. Mai. Kgl. Resol. ang. islandske Fruentim-

mers Oversendelse fra Spinde-

huset lirFinmarken.

1772. 22. Febr. Norske Kammers Skriv. ang. Forslag

om Indskrænkninger i Medde-

lelse af Ueisepas fra Island.

— 22. Febr. Norske Kammers Skriv. ang. Med-

delelse af Reisepas fra Island.

1751.

1753.

1754.

1 758.

1761.

1767.

1771.

1772.
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1772. 28. Marts, Norske Kammers Skriv. ang. en
Politie- og Landforordning for

Island.

— 22. April. Forordn, ang. Skindodes Redning
- og Præmier derfor.

— 12. Mai. For. ang. Midler mod Faaresygens
Udbredelse i Island,

Pranft-y see Handel, Politievæsenet.

Proces, see Retterne.

Præstehald, see Geistliglieden,

Præster, Præstc^-Knker, see Geistligheden*

^vilder, see Bispestolene, Kirker, Jordegods-Administration,

Rang'sltat*

1764. 7. Febr. For. ang. visse Forandringer udi den
under 23. Septbr. 1762 paa-

budne Extra - Skat for Norge

(§ 7).

Ref^nskalisveesenet«
jevnf* Embeder, Embedsmænd, Jordegods-Administration.

1750. 18. April. Rentek. Skriv, li! Landfogden, ang,

hans Regnskabs-Atlæggelse.
— 18, April. Rentek. Skriv. ang. Amtmandens

Opsyn med Regnskabsbetjente.

1751. 1. Mai. Rentek. Instruction for Skuli Mag-
nusson som Landfoged i Island.

.17i)4. 16. Novbr. Anordning ang. en Justitskasses Op-
rettelse i Island

1770. 15. Mai. Reskr. ang. Landets Deling i to Ara- -

ter {§ 3).

1772. 7. Januar, For. ang. Justitskassens Indtægters
' Forvaltning ved detkgl. danske

og norske Kammer.
— II. Januar. Norske Kammers Skriv, til Stiftamtm.

ang. Control med Regnskabs-
væsenet.

.
- 18. Januar, Norske Kammers Skriv. ang. Amt-

mændenes Attestation paa Regn-
skaber.

Reiser i Iftland, jevnf. Observationer.

1749. 10. Mai. Over-Secrelairens (Canc.) Skriv, til

N. Horrebow, ane. dennes Reise

i Island.
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1

1749. 10. Mai. Rentek. Skriv. ang. Horrebows Sen-
delse til Island.

1750. 18. Decbr. Reskr. ang. Horrebows Ophold i

Island.

— 18 . Decbr. Reskr, ang. Horrebows Reise til

Island.

— 18. Decbr. Reskr. ang. Instruclion for Horrebow
paa Reisen til Island.

1751. 23. April. . Reskr. ang. Eggert Olafssons og
Rjarni Palssons Sendelse til Is-

land.

— 23. April. Reski'. ang. Horrebows Tilbagereise

fra Island.

^ — 14. Mai. Reskr. ang. Udsættelse af Undersci-

gelses-Reisen til Island.

1752. 1. April. Reskr. ang. Understottelse for Eggert
Olafsson og Bjarne Palsson.

— 29. April. Reskr. ang. Horrebows Skrift om
Island.

— 19. Mai. Reskr. ang. Udgivelsen af Horrebows
Skrift om Island.

I

— 26. Mai. Reskr. ang. Eggert Olafssons og
Bjarne Palssons islandske Reise.

1 753. 9. Marts. Reskr. ang. Eggert Olafssons og
Bjarni Palssons Reise i Island.

;
1754. 8. Febr. Reskr. ang. Eggert Olafssons og

Bjarne Palssons Reise i Island.

,
1770. Juni.' Instruction 'for Observator Eyjolf

Jonsonius til hans Iagttagelser

som Reisende i Island.

Rensdyr, see Landbovæsenet.

Retter, Retsvæsenet ogr Rettere:angrsmaaden»
jevnf^ Althingetj Criminalvæsenet, Instructioner, Love,

1749. 19. Decbr. Reskr. (til Laugmændene) ang. Un-

derretsdommes Indstævning for

Laugthinget.
— 19. Decbr. Reskr. (til Stiftamtmanden) om samme.
1750. 3. April. Reskr. ang. Varsel i Dehnquent-

sager.

. — 29. Mai. For. ang. Rettergang i Skilsmisse-

Sager.

1751. 12. April. Reskr. ang. Parternes Udeblivelse

fra Lauglhingsretten.

1753. 4. Mai. Reskr. ang. Opreisning paa og Ind-

jv stævning af en Dom m. m.
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1754. 18. Januar, Reskr. ang. Opreisning paa en Dom,
— 3. Juni, Reskr. ang. Udførelse af nogle af

Amtmandens Functioner under
Vacance.

1755, 3. Januar. Reskr. ang. Debitorers Tiltale.

— 7. Marts. Reskr. ang. Drabantpenge i Hoie-

steret.

— 2. Mai. Reskr. ang. en Sags Reassuratioa.

1700. 7. Juni. For. ang. Delinquentsagers Indstæv-

ning for Hoiesteret, m. v.

17r)3. 15. August. Oclroy paa Islands Beseiling i tyve

Aar for det almindelige Han-
dels-Compagnie (§ 49).

— 29. August. Kgl. Resol. ang, Compagniets Ret-

,

ligheder i Gjeldssager.

17()4. 10. Febr. Reskr. ang. Delinquentsagers Ind-

stævning,

—
. 28. April. Rentek. Circul. ang. Handelen og

Fiskeriet m. m.
— 1(). Novbr. Anordning ang. en Justitskasses Op-

rettelse i Island.

— 16. Novbr. Reskr. ang. Juslitskassens Oprettelse

og Anvendelse m. v.

1771. 8. April. Plakat ang. Gjeldssagers Behandling.

— 13. April. Rentek. Skriv. ang. Thingsvidners

Oplagelse.

— 14. Juni. Gane, Plak. ang. de i Commissoriis
hidindtil indforte sædvanlige

(^lausuler.

— 11. Novbr. Reskr. ang. Lbnnen for Notarius i

X Overretten.

— 7. Decbr. Instruction for Hoiesteret..

1772. 7. Januar. For. ang. Justitskassens Indtægters

Forvaltning ved det kongelige

danske og norske Kammer.

1754. 2. Febr. Rentek, Skriv. ang. Saltkogerie i Is-

land.

— -20. Febr. Kgl. Resol. ang. Tilskud til de islandske

Indretninger, m. v.

— 30. Marts, Rentek. Skriv. ang. Anlæggene i

Island.

1772. 1. April. Kgl. Resol. ang. Saltværks Oprettelse

i Island.

SclLæfferle^ see Landbovæsenet.



Register. 815

fijkatter og j^fgifier m. v.,

jeonf, Communalvæsen, Friskyds, Hoverie.

1749. 4. Novbr. For. ang. Princessinde-Styrs Paabud
i Norge.

1751. 28. Juni. Kgl. Resol. ang. Prindsesse-Styr af

Island-.

1752. 15. April. Rentek. Skriv. ang. Prindsesse-Styr
af Island.

1753. 16. April. Kgl. Resol. ang. Understcillelse af

. nødlidende Egne i Island.

1750. 2G. April. Kgl Resol; ang. Prindsesse-Styr.

1757. 19. April. Rentek. Skriv. ang. Mandtalsfiskenes
Erlæggelse. •

— 26. April. Rentek. Skriv. ang. Oppeborselen
af de kongelige Afgifter.

— 14. Juli. Synodale ang. Lysetold.

1759. .20. Marts. Kongel. Resol. ang. Delinquent-Om-
kostninger samt Tugthusets Op-
rettelse, m. V.

— 20. Marts. Reskr. ang. Oprettelse af Tugthus
i Island, m. v.— 27. Marts. Rentek. Skriv. ang. Tugthus-Gontri-

butionen m. v.— 14. April. Reskr. ang. Laugmandstoldens Op-
peborselsmaade.

17i)0. 8. April. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Folkemængdens Forbgelsem. m.
1761. 25. Marts. Rentek. Skriv. ang. Tienden paa

VestmannOe, m. v,— 3* April. Rentek. Skriv. ang. Beregning af

Lagen ved Pengébetalinger.

1702. 23. Septbr. Forordn, ang. ' et Extra- Paabud i

Norge.

1703. 15. Augusi. Octroy paa Islands Beseiling i tyve

- Aar for det almindelige Han-
dels-Gompagnie (§ 12, 24).

1704. 7. Febr. For. ang. visse Forandringer udi

den under 23. Septbr. 1702

paabudne£xtra-Skat for Norge.
— 28. April. Rentek. Circul. ang. Handelen og Fi-

skeriet m. m.— Juli. Synodale ang. Præsters Syge-Besog

og Accidentser.
17G5. 22. Juni. Rentek. Skriv. ang. Extra - Skattens

Udredelse i Island.

12. Juli. Kgl. Resol. ang. Extra-Skatten i Is-

land.
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1760. 8. Febr. Rentek. Skriv. ang. Skatter af en
Sysselmands Brugsjord.— 5. April. Rentek. Skriv. ang. Afdrag i Land-
physici Gage og Medicament-
Penge.

"

— 22. April. Kgl. Résol ang. Vadmels - Afgiften

af Myra og Borgarfjords Sys-

seler.

— 4. Oktbr, Rentek. Skriv. ang. Extra - Skatten i

Island.

1T()7. 17. Januar. Rentek. Skriv. ang. Extra-Skatten— 17. Januar. Rentek. Skriv. ang. Extra - Skattens

Inddrivelse.— 6. Febr. Reskr. ang. Tugthusets Indtægter og

Bestyrelse.
— 17. Marts. Kgl. Resol. ang. Eftergivelse af Ex-

tra-Skat.

— 24. Oktbr, Rentek. Skriv. ang. Extra - Skattens

Inddrivelse.
—

. 7. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Embedsmænds
Tiende- og Skatte-Pligt.

1768. 14. Mai. For. ang. Extrapaabud af Embeds-
mænd m. V. i Norge, for to

Aar.
— 17. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Embedsmænds

og Laugrettésmænds Skatte

-

Ydelse.

1770. 12. Juni. For. ang. Extra-Skattens Forlængelse

i Norge.

1771. 9. Febr. Rentek. Skriv. • ang. Geistlighedens

Fritagelse for Tiende og Skat.

1772. 21. Marts. Norske Kammers Skriv. ang. Extra-

paabud i Island.

— 14. Novbr. For. ang. Forandring med Extra-

Skalten udi Norge.

Skibsfart, 5ee Handel og Skibsfart. j

f

fikJUde^ see Pantevæsenet.

Skolevæsenet, jevnf. Bispestolene.

1749. 25. April. Reskr. ang. Skoletiden og Skolens

Stipendier (paa Holum).
— 25. April. Reskr. ang. Skoletiden og Skole

Stipendia (i Skalholt).

1755. 23. Mai. Reskr. hvorved en Commission an-

ordnes til at iværksætte Sepa-
ration af Bispestolenes og Sko-

lernes Oeconomie.
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1757. 18. Marts. Bevilling paa Indsamling af en Col-

lect til Holum Bispestols og
Skoles Vedligeholdelse.

— 18. Marts. Reskr. ang. Collect til Holum Bispe-

stol og Skole.

1758. 23. Junr__Reskr. ang. Understottelse til Kir-

ker og Skoler i Island.

1759. 3. April. Rector Jon Thorkelssons Testament
til Stiftelse for fattige Born i

Kjalarnes Thing.
— 20. April. Kgl. Gonfirmation paa Rector Jon

Thorkelssons (Thorchilii) Testa-

ment og det derved stiftede

Legat.

— 4. Mai. Reskr. (til Biskopperne i Island) ang.

islandske Disciples Udsendelse
til danske Skoler.

— 4. Mai. Reskr. (til Sjællands Biskop) ang.

samme.
— 4. Mai. Reskr. (til Rentekammeret) ang.

samme.
1707. 12. Oktbr. Gavebrev og Fundals af Præsten

Thorvard Audunnarson paa Jor-

den Kambshéll til fattige Boms
Opdragelse.

Skoves see Landbovæsenet,

Stranding-er, Strandret, see Yrng.

Supp1i(|ues-«

1750. 23. Januar. For. ang. Vinkelskrivere.

1753. (). April. Reskr. ang. Suppliquer fra den is-

landske Almue.
1771. 3. April. For. ang. Memorialer og deres Paa-

tegning, m. v.

Svovel.

1753. 20. Marts. Kgl. Resol. ang. yderligere Forskud

til de islandske Indretninger m. v.

1758. 15. Mai. Kgl. Resol. ang. Forskud til de nye

Indretninger i Island.

Sopassc, see Handel og Skibsfart.

Tiende, see Skatter og Afgifter.

///. H. ^ 52
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Tractater.

1712. T. August. Declaration ang. AfdragsreUens Op-
hævelse Diellem de kongelige danske
og chur-sachsiske Lande, dog kun
nied Hensyn til Adelen. -

— 30. Oktbr. Convcntion med Meklenborg-Schwe-
.rin, ang. AfdragsreUens Ophæ-
velse.

Tug-tliuseiy jetnf. Criminalvæsenet.

Kgl Resol. ang. Tilskud lil de is-

landske Indrelninger m. v.

Rcnlek. Skriv. ang. Anla^ggene i Is-

land.

Kgl. Resol. ang. Delinquenl-Onikost-

ninger, saml Tugthusets Opret-

telse, m. V.

Reskr. ang. Oprettelse af Tugthus i

Island, m v.

Rentek. Skriv. ane. Tuathus-Coutri-

butionen. rn. v.

Instruction for .Bjarni Pålsson som
Landphysicus (§ 5).

Reskr. ang. Tuglhusarbeide i Island.

KgL Resol. ang. Tugthusets Indlæg-
ter, Oecononiie, rn. v.

Reskr. ang. Tugthusets Indtægter

og Bestyrelse.

Reskr. ang. Lelermaals-Boder. , ,

Tyverie, see Criminalvæsenet,

Vnderviisninifsvæseiiet. see Geistligheden, Skolevæsenet,

IJniversitetet.

Kgl. Resol. ang. Compagniels Bereg-

ning for Forskud, samt Foring
for islandske Studenter.

Reskr. ang. en islandsk Students

Frigivelse for Hverving.

Gondilioner for den islandske Han-

dels Forpagtning (g 28).

Reskr. ang. islandske Disciples Ud-
sendelse lil danske Skoler.

Kgl. Resol. ang, islandske Studen-

ters Foring.

15. August. Oclroy paa Islands Beseiling i tyve

Aar for del almindelige Han-
dels-Gompaguie {§ 37),

1754, zo, renr.

— 30, Marts.

1759. 20. Marts.

20. Marts.

27. Marts.

1700, 19. Mai.

1702. 15. Oktbr.

1704. 4. Juni.

1707. 6. Febr.

1772. 4. April.

1750. 11, Mai.

1751. 4. Juni.

175S. 21. Oktbr.

1750. 4, Mai.

1700. 8. April,

1703, 15. August
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1764. .17. Mai. Rentek. Skriv. ang. Foring for Stu-

derende fra Island.

1708. 8. April. Reskr. (til Sliftsbefalingsmandun) ang.

Stipendier ved Universitetet for

chirurgiske Studenter fra Is-

land.

— 8. April, Reskr. (til Universitetet) ang. samme.
— 2(). April. Rentek. Skpiv. ang. de islandske

Studenters Foring.

1771. 23. Marts. Rentek. Skriv. ang. Angivelse af de

til de islandske Studenter sendte

Varer.—
' 30. Marts. Rentek. Skriv. ang. islandske Stu-

denters Foring.

— 2f). Oktbr. Norske Kamm. Skriv, ang, islandske

Studenters Foring.

1772. 24. Septbr. Reskr. ang Dannelsen af en Gom-
mission for Arnæ Magnæi Stif-

telse.

Veivæsenett m. v.

1753. 2(). Marts. Reskr. ang. Formildelse af Plorstraf

(til at rydde et Stykke Vei).

1757. 9. Juli. Gavebrev og Fundats paa en Færge
paa Floden Blanda.

17t)9. 17. Febr, Reskr. ang. Formildelse af Horstraf

(til at rydde et Stykke Vei).

1770. *22. Mai. Instruction for den islandske Land-

commission (§ 13).

Vestinannoerne, jevnf. Handel og Skibsfart.

1750. 20. Febr. Reskr. ang. Hospitalsloddenes An-
vendelse paa Vestmannoerne.

1758. 21, Oktbr, Gonditioner for den islandske Han-

dels Forpagtning (§ 18).

I7t)l. 25. Marts. Rentek. Skriv. ang. Tienden paa

Vestmannoe, m. v.

25. Marts. Rentek. Skriv. ang. Forholdene paa

Vestmannoerne.
— 25. Maris Rentek. Skriv. ang. Landthingsskri-

verion fra Vestmannoe.
17()2. 9. Febr. Kgl. Resol. ang. Indretning af et

Spil til at trække Baade paa

Land paa Vestmannoerne.
1763, 9. Mai. Kgl. Resol, ang. Anskaffelse af Ma-

skiner til samme Brug.

52*
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1763. 15. August. Oclroy paa Islands Beseiling i tyve

Aar for. det almindelige Hau-
dels-Compagnie (§ 24).

17()9. 28 Marts. Kgl. Resol. ang. Lou for Sysselman-

den paa Veslmannderne.

Vrag.

1758, 21. Oktbr. Gonditioner for den islandske Han-,

dels Forpagtning (§ .8).

17(>3. 15. August. Oclroy paa Islands Beseiling i lyve

Aar for det almindelige Han-
dels-Gompagnie (§ 16).

17o(), 29. Mai. For. ang. Rettergang i Skilsmisse-

Sager.

— 18. Decbr. For. ang. Skilsmisse paa Grund af

begaaede Forbrydelser.

17()2. 2. April. Reskr. ang. Fritagelse af Leiermaals-

Bdder i Tilfælde af Ægteskab.
1703. 3. Juni. Reskr. (til Biskoppen paa Holum)

ang. gifte Koners Kirkegang,

m. V.

— 3. Juni. Reskr. (til Biskoppen i Skalholt) ang.

samme.
— 3. Juni. Reskr. (til Stiflbefalingsmanden) ang.

at Bestemmelsen om Kirkegang
for gifte Koner skal optages i

den nye Lovbog.

17i)4. 12. Oktbr. Reskr. ang. Erhvervelse afÆgteskabs-
Bevillinger.

1707. 7. Marts. Over- Secretairens (CancelL) Skriv,

ang. Leiermaals-B5der (at bort-

falde ved Ægteskab).

1768. 18. Juni. Over- Secretairens- (Gancell.) Skriv.
- ang. Fattiges Giftermaal paa
Island.

1770. 27. Decbr. For. ang. Ægteskab i hidtil forbudne
Led.

1771. 3. April. For. ang. Bestemmelsen .af Slægt-

skabs-Grader til Ægteskab.

t
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